
ឆាំទី  ១៧  លខ  ៧៦ ីមាសទី ០៤ ឆំា ២០១៧ី

ះរាជាណាចកកម្ពុជា
ជាតិ   សាសនា   ះមហាក

ផ យចញពី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី

សារបាន

ះរាជកម   ះរាជកឹត    អនុកឹត    សចក្តីស ច   សារាចរ   កាស



                                                                                                                                                
k         N76/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼706 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  CU GIuCaMg ¬ZHU YUJIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH  

CU cMerIn  ¬CHOU CHAMROEUN¦ 8256 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼707 sþIBI  karEtgtaMgÉk]tþm lwm muninÞ nigelak 

eLg sMNag Ca ]kj:a 8257 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼708 sþIBI  karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

ekg sum:ariT§ CanayksalaPUminÞecARkm énraCbNÐitsPaviC¢aCIv³tulakar manzan³ 

esμI GnurdæelxaFikar 8258 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼709 sþIBI  karEtgtaMgelakCMTav twk lkçiNa 

CaGnurdæelxaFikarRksYgmuxgarsaFarN³ 8259 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼710  sþIBI  karEtgtaMgm®nþIcMnYn 02 rUb CaGnurdæ 

elxaFikar RksYgB½t’man 8260 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼711  sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 05 rUb 8261 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼712  sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 52 rUb 8262 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼713  sþIBI  karEtgtaMgÉk]tþm gYn rtn³ 

zannþrs½kþi]tþmm®nþI fñak;elx 5 [kan;muxtMENgCaGPi)al énKN³GPi)al 

extþ)at;dMbg 8265 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼714  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys munIsaraP½NÐ fñak;  mhaesrIvDÆn_  cMeBaH Gs;elak cMnYn 07 rUb 8266 

 

 



x 
07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼715  sþIBI karpþl;zan³ dl;Ék]tþmevC¢bNÐit  

m:m b‘unehg Casa®sþacarümhabriBaØa enAsaklviTüal½yviTüasa®sþsuxaPi)al 8267 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼716  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI  cMnYn 

02 rUb CaRbtiPUraCrdæaPi)alkm<úCa manzan³esμI rdæelxaFikar 8268 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼717  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

sa®sþacarübNÐit Kim Jae Youl  CaTIRbwkSaraCbNÐitüsPakm<úCa manzan³esμI 

rdæelxaFikar edayminykR)ak;ebovtS 8269 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼718  sþIBI karbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

CakrNIBiess dl;Ék]tþm can; suxum énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

BaNiC¢kmμ 8271 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼719  sþIBIkarEtgtaMgÉk]tþm can; suxum Ca 

GnurdæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 8272 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
04-10-2017 -GnuRkwtüelx 165 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA rbs;viTüasßan 

Bhubec©keTsmitþPaB km<úCa cin extþRBHsIhnu 8273 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 166 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8277 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 167 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;shKmn_ én]TüanCati 

RBHmunIvgS {bUkeKa} elIépÞdITMhM 41/53 hikta sßitkñúgPUmisa®sþ PUmiTTwgéf¶ 

XMubwgTUk nigTMhM 7/07 hikta kñúgPUmiERBkeck XMuekaHtUc RsukTwkQU 

extþkMBt  8279 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1134 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8283 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1135 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8284 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1136 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8286 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1137 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 8310 

 

 



K 
2-esckþIseRmc 

11-10-2017 -esckþIseRmcelx 90 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYgedIm,I 

erobcMBiFIbuNüsmuRTqñaM 2017 cab;BIéf¶TI 22 dl;éf¶TI 24 Ex FñÚ qñaM 2017 

enAextþEkb eRkamRbFanbT³ eqñrsmuRTébtg ៖៖GnaKt KW bc©úb,nñ  8311 

13-10-2017 -esckþIseRmcelx 91 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  8323 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-08-2017 -Rbkaselx 772 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþcMNat;fñak;rdæ)al énmatikafvika 

rbs;rdæ)alfñak;Cati nigrdæ)alfñak;eRkamCati                  ¬tmkBI raCkic©elx 75¦ 8325 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgmhaépÞ 

02-10-2017 -esckþIseRmcelx 4644 ssr sþIBI karlubeQμaHKNbkSEdl)anbegáItenARksYg 

mhaépÞ  8364 

02-10-2017 -esckþIseRmcelx 4645 ssr sþIBI karlubeQμaHKNbkSEdl)anbegáItenARksYg 

mhaépÞ  8365 

02-10-2017 -esckþIseRmcelx 4646 ssr sþIBI karlubeQμaHKNbkSEdl)anbegáItenARksYg 

mhaépÞ  8366 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82568256



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82578257



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82588258



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82598259



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82608260



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82618261



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82628262



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82638263



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82648264



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82658265



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82668266



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82678267



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82688268



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82698269



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82708270



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82718271



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82728272



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82738273



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82748274



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82758275



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82768276



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82778277



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82788278



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82798279



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82808280



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82818281



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82828282



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82838283



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82848284



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82858285



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82868286



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82878287



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82888288



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82898289



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82908290



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82918291



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82928292



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82938293



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82948294



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82958295



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82968296



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82978297



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82988298



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82998299



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83008300



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83018301



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83028302



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83038303



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83048304



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83058305



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83068306



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83078307



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83088308



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83098309



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83108310



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83118311



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83128312



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83138313



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83148314



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83158315



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83168316



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83178317



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83188318



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83198319



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83208320



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83218321



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83228322



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83238323



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83248324



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧៥

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83258325



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83268326



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83278327



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83288328



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83298329



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83308330



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83318331



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83328332



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83338333



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83348334



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83358335



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83368336



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83378337



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83388338



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83398339



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83408340



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83418341



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83428342



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83438343



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83448344



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83458345



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83468346



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83478347



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83488348



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83498349



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83508350



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83518351



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83528352



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83538353



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83548354



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83558355



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83568356



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83578357



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83588358



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83598359



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83608360



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83618361



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83628362



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83638363



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83648364



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83658365



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83668366



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83678367



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


