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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt

RBHraCRkwtü  
27-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼243 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;vresnIy_; énkgeyaFBlexmrPUminÞ CUneyaFinEdl)ancUlbeRmIkgT½B BIEx FñÚ 

qñaM 1979 cuH cMnYn 438 rUb 2006 

27-02-2017 

 

 

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼244 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBnayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_; énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

cMnYn 03 rUb  2019 

28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼245 sþIBI kardak;vin½yelak saMg esrI

ecARkmsaladMbUgextþekaHkug eRkamrUbPaB pøas;edaybgçMcat;[eTARksYgyutþiFm’ 

GactRmUv[TTYlkarbNþúHbNþalbEnßm nigkarBüÜrBIkargarmin[manebovtS kñúg 

ry³eBl 09 ¬R)aMbYn¦ Ex 2020 

28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼246 sþIBI karEtgtaMg nigepÞrmuxtMENg RbFan 

GnuRbFan ecARkm saladMbUgraCFanI-extþ cMnYn 54 rUb 2021 

II-raCrdæaPi)al

GnuRkwtü 
07-03-2017 -GnuRkwtüelx 34 GnRk>bk sþIBI karRbKl;muxgarRKb;RKgmNÐlEfTaMkumar 

rbs;rdæeTA[rdæ)alraCFanI extþ karRbKl;muxgarRtYtBinitümNÐlEfTaMkumar 

rbs;GgÁkarminEmnrdæaPi)aleTA[rdæ)alraCFanI Rkug Rsuk nigkarRbKl; 

muxgarRKb;RKgesvaEfTaMkumarrgeRKaH niggayrgeRKaH enAkñúgshKmn_eTA[ 

rdæ)alraCFanI rdæ)alRkug nigrdæ)alXMu 2026 

27-02-2017 -GnuRkwtüelx 220 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2041 

27-02-2017 -GnuRkwtüelx 221 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alTUrKmnaKmn_

km<úCa 2042 

 



x 
27-02-2017 -GnuRkwtüelx 222 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2044

27-02-2017 -GnuRkwtüelx 223 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2046

27-02-2017 -GnuRkwtüelx 224 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 2049

27-02-2017 -GnuRkwtüelx 225 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2050 

27-02-2017 -GnuRkwtüelx 226 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2051

27-02-2017 -GnuRkwtüelx 227 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2052

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 228 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 2054

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 229 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2055 

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 230 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©m®nþInKr)alCati 2056 

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 231 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2057

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 232 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2058

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 233 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2059

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 234 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2060

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 235 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 2061

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 236 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 2062

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 237 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 2063

28-02-2017 -GnuRkwtüelx 238 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 2065

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 239 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2067 

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 240 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2069 

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 241 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 2070

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 242 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþIraCkar 2071

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 243 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2073

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 244 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2075

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 245 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2077

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 246 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2079

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 247 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2080

 



K 
01-03-2017 -GnuRkwtüelx 248 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2081

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 249 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2082

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 250 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2084

01-03-2017 -GnuRkwtüelx 251 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2086

03-03-2017 -GnuRkwtüelx 252 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2095

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

20-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 176 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;naykdæanbuKÁlik 2098 

21-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 183 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;naykdæanGb;rMeRkARbB½n§ 2102 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20062006



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20072007



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20082008



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20092009



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20102010



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20112011



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20122012



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20132013



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20142014



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20152015



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20162016



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20172017



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20182018



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20192019



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20202020



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20212021



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20222022



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20232023



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20242024



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20252025



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20262026



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20272027



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20282028



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20292029



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20302030



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20312031



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20322032



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20332033



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20342034



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20352035



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20362036



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20372037



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20382038



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20392039



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20402040



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20412041



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20422042



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20432043



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20442044



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20452045



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20462046



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20472047



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20482048



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20492049



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20502050



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20512051



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20522052



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20532053



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20542054



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20552055



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20562056



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20572057



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20582058



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20592059



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20602060



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20612061
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ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20662066



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20672067



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20682068



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20692069
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ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20722072
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ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20772077
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ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20852085
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ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20942094



ឆា  ំទី១៧ លខ ២១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 20952095
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