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k         N26/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼303 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm GIuv h‘ag

BITIRbwwkSaRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati zan³esI GKÁnayk 2508 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼304 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþIkarTUtCan;x<s;

énRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati cMnYn 05 rUb 2509 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼305 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

cMnYn 03 rUb 2510 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼306 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ cMnYn 09 rUb 2511 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼307 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 03 rUb 2512 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼308 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 06 rUb 2513 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼309 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 09 rUb 2514 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼310 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH mha])ask mha])asika nigGs;elak cMnYn 08 rUb 2515 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼311 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav elakRsI nigkgkmøaMgRbdab; 

GavuF cMnYn 39 rUb 2516 

 
 
 
 



x 
II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

 -GnuRkwtüelx 45 GnRk>bk minTan;)anTTYl

27-03-2017 -GnuRkwtüelx 46 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 1 nigmaRta 3 én

GnuRkwtüelx 64 GnRk>bk cuHéf¶TI 20 Ex emsa qñaM 2016 sþIBI karbegáIt 

KN³kmaFikarRKb;RKg nigsRmbsRmYlKeRmagpøÚvEdk enAkm<úCa 2518 

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 312 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2521

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 313 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2523

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 314 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2525

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 315 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2526

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 316 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2528

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 317 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2530

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 318 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2531

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 319 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2533

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 320 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2534

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 321 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2536

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 322 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2537

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 323 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2539

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 324 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ 2542

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 325 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys emdaykargar 2544

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 326 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys shemRtI 2549

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 327 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2551

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 328 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2553

20-03-2017 -GnuRkwtüelx 329 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2555

20-03-2017 -GnuRkwtüelx 330 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2556

21-03-2017 -GnuRkwtüelx 331 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2557

 



K 
21-03-2017 -GnuRkwtüelx 332 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 2559

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 333 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 2562

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 334 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2563

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 335 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2565

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 336 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykagar 2568

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 337 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2574

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 338 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2575

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 339 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nIþraCkar 2577

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 340 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nIþraCkar 2578

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 341 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2579

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 342 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2580

2-esckþIseRmc 

22-03-2017 -esckþIseRmcelx 26 ssr sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;KN³kmaFikar

CatierobcMvcnanuRkmPasaExr énRkumRbwkSaCatiPasaExr 2581

23-03-2017 -esckþIseRmcelx 27 ssr sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;KN³kmkar

erobcMeKalneya)ayCati sþIBI Pasa nigGkSrExr énRkumRbwkSaCatiPasaExr 2584

27-03-2017 -esckþIseRmcelx 28 ssr sþIBI karEksRmYl nigkMNt;Parkic©CUn

Ék]tþm b‘ín Qin ]bnaykrdæm®nIþ rdæm®nþIþIsþITI TTYlbnÞúkTIsþIkarKN³rdæm®nþI 2587

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 199 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;

qñaM 2017 rbs;naykdæansuxPaBsikSa 2589 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 201 shv>hk>Gf sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan

sRmab;qñaM 2017 rbs;viTüasßanbec©kviTüakMBg;eQITal 2593 

                2-FnaKarCati én km<úCa 
09-02-2017 -Rbkaselx F13>017>083 Rbk sþIBI karbegáItKN³kmaFikareKalneya)ay 

rUbiyvtßú 2598 



X 
17-03-2017 -Rbkaselx F12>017>112 Rbk sþIBI RkmsIlFm’viC¢aCIv³rbs;m®nþI-buKÁlik

GgÁPaBesIubkarN_hirBaØvtßúkm<úCa 2601 

3-RksYgkarBarCati 
20-03-2017 -esckþIseRmcelx 011¼2017 ssr sþIIBI karbegáItKN³kmkarerobcMBiFIepÞr-

RbKl;smÖar³CMnYy BIsaFarNrdækUer: 2605 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25082508



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25092509



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25102510



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25112511



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25122512



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25132513



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25142514



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25152515



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25162516



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25172517



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25182518



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25192519



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25202520



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25212521



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25222522



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25232523



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25242524



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25252525



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25262526



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25272527



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25282528



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25292529



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25302530



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25312531



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25322532



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25332533



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25342534



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25352535



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25362536



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25372537



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25382538



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25392539



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25402540



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25412541



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25422542



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25432543



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25442544



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25452545



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25462546



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25472547



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25482548



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25492549



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25502550



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25512551



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25522552



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25532553



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25542554



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25552555



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25562556



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25572557



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25582558



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25592559



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25602560



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25612561



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25622562



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25632563



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25642564



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25652565



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25662566



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25672567



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25682568



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25692569



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25702570



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25712571



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25722572



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25732573



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25742574



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25752575



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25762576



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25772577



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25782578



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25792579



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25802580



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25812581



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25822582



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25832583



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25842584



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25852585



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25862586



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25872587



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25882588



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25892589



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25902590



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25912591



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25922592



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25932593



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25942594



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25952595



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25962596



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25972597



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25982598



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25992599



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26002600



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26012601



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26022602



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26032603



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26042604



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26052605



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26062606



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26072607



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


