
    ឆំាទី  ១៨  លខ  ៨៧ ីមាសទី ០៤ ឆំា ២០១៨៨៧៧

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

       ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស
សារបាន



                                                                                                                                                
k          N87/18  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1273 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  m: BIn ¬MO, BIN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9977 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1274 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  m: Cas‘U ¬MO JIASHU¦ CnCaticin sBa¢aticin  9978 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1275 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  Qan GIuXun ¬QUAN, YUKUN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9979 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1276 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  sIu lIkin ¬XU, LIGEN¦ CnCaticin sBa¢aticin  9980 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1277 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  h‘ug QYymIg  ¬HUNG CHIU MING¦ CnCaticin sBa¢aticin  9981 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1278 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak  L hug ¬LUO, HONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  9982 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1279 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþI 03 rUb 

CaTIRbwkSaÉk]tþm em:A havNÑal; rdæm®nþITTYlbnÞúkrdæelxaFikardæanGakascr 

sIuvil nigEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþI 04 rUb CaCMnYykarGmrdæelxaFikardæan 

GakascrsIuvil  9983 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1280 sþIBI karEtgtaMgCardæelxaFikar  nigCa 

GnurdæelxaFikar énRksYgkic©karnarI nigEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm ef Qunhak; 

CaGKÁnayk énGKÁnaykdæansmPaBeynD½r nigGPivDÆn_esdækic© énRksYg 

kic©karnarI   9985 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1281 sþIBI  karEtgtaMgelakCMTav massaÉm danI 

CardæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nþI   9986 

 



x 
14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1282 sþIBI   karEtgtaMgÉk]tþm kg sUsaTI 

CaGnurdæelxaFikar RksYgEpnkar CMnYsÉk]tþm elg palI Edl)anTTYl 

Parkic©fμI   9987 

14-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1283 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMgnay 

]tþmesnIy_ sux saerOn CaGnurdæelxaFikar énRksYgkarBarCati   9988 

16-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1284 sþIBI  karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMg 

Ék]tþm Ekv BgS CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþIénRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI rdæm®nþI  9989 

16-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1285 sþIBI  karEtgtaMgÉk]tþm eGg kukfay 

CaGnurdæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nIþ  9990 

16-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1286 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSaGm 

nigCaTIRbwkSa RksYgEpnkar 49 rUb  9991 

16-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1287 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSaGm 

RksYgGPivDÆn_CnbT 16 rUb  9994 

16-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1288 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

nigCaCMnYykarGmRksYgbrisßan 20 rUb  9996 

16-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1289 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI 16 rUb  9998 

16-11-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1118¼1290 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar  

1243 rUb enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa  9999 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
04-10-2018 -GnuRkwtüelx 127 GnRk>bk sþIBI  karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énGgÁPaB 

B½t’man nigRbtikm μrh½s 10043 

 

 



K  

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 166 GnRk>bk sþIBI  karepÞr\NTanfvika 10049 

28-11-2018 -GnuRkwtüelx 167 GnRk>bk sþIBI  karEksRmYlmaRta 9 énGnuRkwtüelx 49 

GnRk>bk cuHéf¶TI 05 Ex kumÖ³ qñaM 2013 sþIBI karpþl;zan³sa®sþacarükñúg 

vis½ykarBarCati 10051 

12-11-2018 -GnuRkwtüelx 1085 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10053 

12-11-2018 -GnuRkwtüelx 1086 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10054 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1143 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10055 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1144 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10056 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1145 GnRk>tt sþIBI karEksRmYl bMeBjbEnßmsmasPaB 

KN³kmμaFikarCatidwknaMtRmg;TiskargarGRtanukUldæan sßitiGRtanukUldæan nig 

GtþsBaØaNkmμ 10057 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1146 GnRk>tt sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;CUn 

m®nþIraCkar 10059 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1147 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10061 

27-11-2018 -GnuRkwtüelx 1148 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10063 

2-esckþIseRmc 
05-12-2018 -esckþIseRmcelx 95 ssr sþIBI  karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 10064 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

30-10-2018 -Rbkaselx 1226 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlcMNat;fñak;rdæ)alénmatika 

fvikarbs;rdæ)alfñak;Cati                                                   teTA raCkic©elx 88  10065 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99779977



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99789978



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99799979



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99809980



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99819981



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99829982



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99839983



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99849984



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99859985



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99869986



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99879987



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99889988



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99899989



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99909990



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99919991



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99929992



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99939993



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99949994



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99959995



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99969996



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99979997



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99989998



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 99999999



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000010000



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000110001



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000210002



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000310003



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000410004



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000510005



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000610006



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000710007



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000810008



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1000910009



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001010010



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001110011



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001210012



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001310013



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001410014



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001510015



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001610016



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001710017



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001810018



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1001910019



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002010020



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002110021



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002210022



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002310023



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002410024



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002510025



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002610026



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002710027



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002810028



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1002910029



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003010030



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003110031



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003210032



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003310033



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003410034



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003510035



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003610036



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003710037



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003810038



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1003910039



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004010040



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004110041



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004210042



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004310043



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004410044



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004510045



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004610046



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004710047



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004810048



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1004910049



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005010050



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005110051



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005210052



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005310053



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005410054



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005510055



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005610056



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005710057



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005810058



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1005910059



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006010060



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006110061



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006210062



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006310063



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006410064



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006510065



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006610066



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006710067



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006810068



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1006910069



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007010070



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007110071



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007210072



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007310073



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007410074



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007510075



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007610076



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007710077



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007810078



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1007910079



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008010080



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008110081



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008210082



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008310083



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008410084



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008510085



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008610086



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008710087



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008810088



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1008910089



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009010090



ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009110091



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៨

ឆា  ំទី១៨ លខ ៨៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1009210092



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


