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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt

RBHraCRkwtü  
28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼247 sþIBI karEtgtaMg nigepÞrmuxtMENg

GKÁRBHraCGaCJarg RBHraCGaCJa nigRBHraCGaCJarg énmhaGyükarGmsala]T§rN_ 

nigGyükarGmsaladMbUgraCFanI-extþ cMnYn 31 rUb 2106 

28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼248 sþIBI karGnuBaaØt[ecARkmtulakarkMBUl cMnYn

05 rUb EdlmanGayuelIsBI 65 qñaM bnþkargar 2110 

28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼249 sþIBI karGnuBaaØt[elak yU b‘unNa

ecARkmsala]T§rN_ cUlbeRmIkargarvij  2111 

28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼250 sþIBI karGnuBaaØt[elak Eq vivDÆn³ 

ecARkmsaladMbUgextþkNþal sRmakBIkargar eTAbnþkarsikSa edayrkSaRkbx½NÐ 

nigR)ak;ebovtSry³eBl 02 ¬BIr¦qñaM   2112 

28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼251 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐecARkmcMeBaH 

ecARkmkmsikSacMnYn 32 rUb kñúgzannþrs½kþiCaGnuecARkm 2113 

28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼252 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐRBHraCGaCJa 

cMeBaH RBHraCGaCJargkmsikSa cMnYn 23 rUb kñúgzannþrs½kþi CaGnuRBHraCGaCJa 2116 

28-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼253 sþIBI ÉksNæankñúgeBlCMnMuCRmH nig 

ÉksNæankñúgeBlbMeBjmuxgarepSgeTotrbs;GgÁecARkm 2119 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼254 sþIBI karEtgtaMgebskkmGcié®nþy_RbcMa

GgÁkarBaNiC¢kmBiPBelak nigGgÁkarGnþrCatiBak;B½n§nwgvis½yesdækic© BaNiC¢km 

enATIRkughSWENv RbeTssVIs 2126 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼255 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

Eg:t suvNÑar:U GKÁaFikarrg énGKÁaFikardæan manzannþrs½kþivrm®nþI fñak;elx 3 Ca 

TIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esI GnurdæelxaFikar 2127 

 



x 
11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼256 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav  

lYg pløa CaTIRbwkSaGmRksYgGPivDÆn_CnbT manzan³esI GKÁnayk 2128 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼257 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

CYn b‘ítful CaTIRbwkSaRksYgFnFanTwk nig]tuniym manzan³esI GKÁnayk 2129 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼258 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar cMnYn 

02 rUb  CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún  2130 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼259 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³]bkarI cMnYn 08 

rUb nigEtgtaMgGKÁnayk énGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy cMnYn 02 rUb 2131 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼260 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQaH luy

vNÑs½kþi ehA riT§ ePT Rbus Gayu 17 qñaM RtUv)antulakarseRmcpþnÞaeTas 

dak;Bn§naKarkMNt; 3 qñaM BIbT ³ lYc nigsnñiFirUbiyvtßú nigrUbiybNÑEkøg  2133 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼261 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgzannþrs½kþi Gnum®nþI 

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ CUnkmsikSakarI Edl)anbMeBj 

kmsikSaRbkbedayeCaKC½ykñúgry³eBl 12 Ex cMnYn 02 rUb  2134 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼262 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 14  rUb 2135 

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼263 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 23 rUb 2136 

II-raCrdæaPi)al

GnuRkwtü 
07-03-2017 -GnuRkwtüelx 35 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2138

03-03-2017 -GnuRkwtüelx 253 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2140

 -GnuRkwtüelx 254 GnRk>tt sþIBI minTan;)anTTYl

03-03-2017 -GnuRkwtüelx 255 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 2142

03-03-2017 -GnuRkwtüelx 256 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 2143

  

 



K 
03-03-2017 -GnuRkwtüelx 257 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2144

03-03-2017 -GnuRkwtüelx 258 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2145

03-03-2017 -GnuRkwtüelx 259 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar  2150

03-03-2017 -GnuRkwtüelx 260 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2151

06-03-2017 -GnuRkwtüelx 261 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2153

 -GnuRkwtüelx 262 GnRk>tt minTan;)anTTYl

06-03-2017 -GnuRkwtüelx 263 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa  2154 

06-03-2017 -GnuRkwtüelx 264 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 2155

06-03-2017 -GnuRkwtüelx 265 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 2156

 -GnuRkwtüelx 266 GnRk>tt minTan;)anTTYl

07-03-2017 -GnuRkwtüelx 267 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmzannþrs½kþi nigfñak;m®nþI 

raCkar  2157 

07-03-2017 -GnuRkwtüelx 268 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan  2159

 -GnuRkwtüelx 269 GnRk>tt minTan;)anTTYl

07-03-2017 -GnuRkwtüelx 270 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_  2161

07-03-2017 -GnuRkwtüelx 271 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 2170

09-03-2017 -GnuRkwtüelx 272 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2172

09-03-2017 -GnuRkwtüelx 273 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  2174

09-03-2017 -GnuRkwtüelx 274 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþ nayTahan  2175

09-03-2017 -GnuRkwtüelx 275 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþ Cakic©bcäamrN³  2177

09-03-2017 -GnuRkwtüelx 276 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2178

09-03-2017 -GnuRkwtüelx 277 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  2179

09-03-2017 -GnuRkwtüelx 278 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ  2180

09-03-2017 -GnuRkwtüelx 279 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2181

10-03-2017 -GnuRkwtüelx 280 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCati  2183

 



X 
10-03-2017 -GnuRkwtüelx 281 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIRkmkar 2184

10-03-2017 -GnuRkwtüelx 282 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIRkmkar  2186

10-03-2017 -GnuRkwtüelx 283 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2190

10-03-2017 -GnuRkwtüelx 284 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  2191

10-03-2017 -GnuRkwtüelx 285 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2193

10-03-2017 -GnuRkwtüelx 286 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2195

10-03-2017 -GnuRkwtüelx 287 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2196

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

21-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 184 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;naykdæanbNþúHbNþal nigviRkwtkar 2197 

22-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 188 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;GKÁnaykdæancMeNHdwg nigB½t’manbrisßan énRksYgbrisßan 2201 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21062106



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21072107



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21082108



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21092109



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21102110



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21112111



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21122112



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21132113



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21142114



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21152115



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21162116



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21172117



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21182118



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21192119



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21202120



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21212121



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21222122



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21232123



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21242124



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21252125



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21262126



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21272127



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21282128



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21292129



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21302130



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21312131



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21322132



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21332133



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21342134



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21352135



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21362136



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21372137



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21382138



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21392139



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21402140



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21412141



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21422142



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21432143



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21442144



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21452145



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21462146



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21472147



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21482148



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21492149



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21502150



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21512151



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21522152



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21532153



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21542154



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21552155



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21562156



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21572157



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21582158



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21592159



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21602160



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21612161



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21622162



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21632163



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21642164



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21652165



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21662166



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21672167



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21682168



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21692169



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21702170



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21712171



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21722172



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21732173



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21742174



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21752175



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21762176



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21772177



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21782178



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21792179



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21802180



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21812181



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21822182



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21832183



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21842184



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21852185



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21862186



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21872187



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21882188



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21892189



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21902190



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21912191



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21922192



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21932193



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21942194



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21952195



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21962196



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21972197



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21982198



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 21992199



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22002200



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22012201



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22022202



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22032203



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22042204



ឆា  ំទី១៧ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22052205



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


