
    ឆំាទី  ១៨  លខ  ៦៦ ីមាសទី ០៣ ឆំា ២០១៨៦៦ ី

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

       ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស
សារបាន



                                                                                                                                                
k         N66/18  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

13-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼842 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak eTs 

saLat; énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 7765 

13-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼843 sþIBI niy½tkmμtemøIgfñak; kñúgzannþrs½kþi 

]tþmm®nþI dl;elak nUv suxsm,tþi énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

esdækic© nighirBaØvtßú 7766 

13-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼844 sþIBI karepÞrRkbx½NÐÉk]tþm m:k; sm,tþi 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 7767 

13-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼845 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ eTAkñúgzannþrs½kþi 

Gnum®nþIénRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar dl;m®nþIraCkar 33 rUb 7768 

13-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼846 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm ]kj:a nigGs;elakcMnYn 23 rUb 7770 

13-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼847 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa 

cMnYn 219 rUb 7771 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼848 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elakRsI hVag sIun ¬ FANG XIN¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7775 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼849 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak cin KIy:ug ¬ CHEN QIYONG¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7776 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼850 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lIn b‘ÍgKan; ¬ LIN BINGQUAN¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7777 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼851 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak hVag CinLúg ¬ WANG ZHENLONG¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7778 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼852 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak hVag eTIéh ¬ WANG DEHAI¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7779 



x 
14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼853 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak cin KIgy:an ¬ CHEN QINGYUAN¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7780 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼854 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak hVag m‘Ígb‘Ín ¬ WANG MINGBIN¦ CnCatiicin sBa¢aticin 7781 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼855 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak LwkvIrIy:aKul faNavuF ¬ LEKVIRIYAKUL THANAWUTH¦ 

CnCatiiéf sBa¢atiéf 7782 

14-08-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0818¼856 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak Gasavaham PIb‘un ¬ ASAVAHAME PHIBOON¦ CnCatiiéf 

sBa¢atiéfedaybþÚrmkCaeQμaH sux bBaØariT§ ¬ SOK PANHARITH¦ 7783 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
31-07-2018 -GnuRkwtüelx 792 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7784 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 793 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7790 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 794 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkm μzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7792 

31-07-2018 -GnuRkwtüelx 795 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7794 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 796 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7803 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 797 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 7808 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 798 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7811 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 799 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7813 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 800 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7815 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 801 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kiþm®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 7817 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 802 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7819 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 803 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7820 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 804 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7821 

02-08-2018 -GnuRkwtüelx 805 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7822 



K 
02-08-2018 -GnuRkwtüelx 806 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7824 

2-esckþIseRmc 
21-08-2018 -esckþIseRmcelx 45 ssr sþIBI karbegáItKN³km μkarerobcMeKalneya)ay 

CatisþIBIPasaExμr énRkumRbwkSaCatiPasaEx μr énraCbNÐitüsPakm<úCa 7851 

III-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

19-06-2018 -Rbkaselx 574 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nigrC¢eTyükr 

buerRbTanrg rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþRBHsIhnu  7855 

19-06-2018 -Rbkaselx 575 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIk 

pþl;CMnYs enAmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþRBHsIhnu  7857 

25-07-2018 -Rbkaselx 724 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþÉksarENnaMsþIBIkic©dMeNIrkar 

eFVIGtþsBaØaNkmμ erobcM nigRKb;RKgkarGnuvtþKeRmagvinieyaKsaFarN³ kic©dMeNIr 

karlT§kmμ nigkic©dMeNIrkarBinitüsMeNIsMufvikaeRkamRkbx½NÐkmμviFI¼KeRmagvinieyaK 

saFarN³hirBaØb,TanBIédKUrGPivDÆn_  7860 

25-07-2018 -Rbkaselx 726 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmμkarvay 

témøGclnRTBü sRmab;Bn§elIGclnRTBü  7862 

25-07-2018 -Rbkaselx 727 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmμkarvaytémødI 

sRmab;Bn§elIdIFøImin)aneRbIR)as;  7866 

25-07-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 731 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

enAmnÞIreBTüRBHkusum³ énRksYgsuxaPi)al  7869 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

18-05-2018 -Rbkaselx 165 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ehn & hÁamiun É>k 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7872 

28-05-2018 -Rbkaselx 178 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eCdab;EblyUFIex 

KøÚb‘l É>k begáIteragcRk plit)arI 7875 

28-05-2018 -Rbkaselx 180 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ePIhVIk sIumeLs 

hÁamiun ¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk pliteRKOgbnSMsemøókbMBak; 7878 





ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77657765



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77667766



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77677767



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77687768



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77697769



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77707770



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77717771



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77727772



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77737773



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77747774



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77757775



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77767776



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77777777



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77787778



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77797779



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77807780



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77817781



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77827782



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77837783



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77847784



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77857785



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77867786



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77877787



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77887788



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77897789



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77907790



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77917791



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77927792



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77937793



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77947794



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77957795



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77967796



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77977797



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77987798



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77997799



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78007800



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78017801



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78027802



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78037803



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78047804



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78057805



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78067806



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78077807



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78087808



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78097809



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78107810



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78117811



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78127812



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78137813



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78147814



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78157815



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78167816



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78177817



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78187818



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78197819



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78207820



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78217821



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78227822



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78237823



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78247824



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78257825



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78267826



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78277827



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78287828



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78297829



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78307830



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78317831



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78327832



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78337833



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78347834



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78357835



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78367836



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78377837



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78387838



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78397839



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78407840



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78417841



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78427842



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78437843



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78447844



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78457845



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78467846



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78477847



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78487848



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78497849



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78507850



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78517851



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78527852



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78537853



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78547854



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78557855



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78567856



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78577857



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78587858



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78597859



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78607860



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78617861



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78627862



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78637863



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78647864



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78657865



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78667866



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78677867



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78687868



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78697869



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78707870



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78717871



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78727872



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78737873



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78747874



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78757875



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78767876



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78777877



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78787878



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78797879



ឆា  ំទី១៨ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78807880



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


