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k         N28/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼319 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm esA c½nÞtula 

BICMnYykarÉk]tþm Cin b‘uns‘an eTsrdæm®nþITTYlbnÞúkebskkmμBiess manzan³esμI 

GKÁnayk 2726 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼320 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi  ]tþmesnIy_eTa  CUnnay 

nKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 14 rUb 2727 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0417¼321  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþifñak; ]tþmesnIy_RtI  

CUn naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 32 rUb 2729 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼322 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar  cMeBaH  Ék]tþm nigGs;elak  cMnYn 06  rUb 2731 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼323 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ Ék]tþm ]kj:a  elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn  24 

GgÁ¼rUb 2732 

03-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼324 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH  Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn  67  rUb 2733 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

11-04-2017 -GnuRkwtüelx 48 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2735 

11-04-2017 -GnuRkwtüelx 49 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2737 

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 344 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 

                                                                         ¬teTA raCkic©elx 29¦ 2739 

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 345 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2799 

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 346 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys CUnm®nþIraCkar 

kgkmøaMgRbdab;GavuF 2800 



x 
23-03-2017 -GnuRkwtüelx 347 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys CUnm®nþIraCkar 

kgkmøaMgRbdab;GavuF 2801 

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 348 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2806 

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 349 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2807 

 -GnuRkwtüelx 350 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 351 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2809 

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 352 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2810 

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 353 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2811 

23-03-2017 -GnuRkwtüelx 354 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2813 

24-03-2017 -GnuRkwtüelx   355 GnRk>tt  sþIBI karbBa©b;  nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþIkarTUtCan;x<s; 2814 

24-03-2017 -GnuRkwtüelx 356 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2817 

24-03-2017 -GnuRkwtüelx 357 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2818 

24-03-2017 -GnuRkwtüelx 358 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2819 

24-03-2017 -GnuRkwtüelx 359 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2821 

2-esckþIseRmc  

29-03-2017 -esckþIseRmcelx 30 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg edIm,IerobcM 

sniñsIT sþIBI eTscrN_ nigTIRkugebtikP½NÐ nigkic©RbCMurdæm®nþIeTscrN_ énkic© 

snÞnashRbtibtþikarGasIuelIkTI 2  2822 

04-04-2017 -esckþIseRmcelx 31 ssr sþIBI karEtgtaMgRbFanRkumkargarfñak;CaticuH 

mUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaN 

dMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2831 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 204 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; qñaM 

2017 rbs;naykdæan]tþmsikSa  2833 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 206 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; qñaM 

2017 rbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún  2838 



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27262726



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27272727



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27282728



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27292729



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27302730



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27312731



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27322732



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27332733



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27342734



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27352735



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27362736



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27372737



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27382738



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27392739



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27402740



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27412741



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27422742



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27432743



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27442744



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27452745



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27462746



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27472747



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27482748



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27492749



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27502750



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27512751



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27522752



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27532753



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27542754



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27552755



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27562756



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27572757



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27582758



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27592759



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27602760



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27612761



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27622762



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27632763



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27642764



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27652765



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27662766



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27672767



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27682768



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27692769



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27702770



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27712771



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27722772



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27732773



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27742774



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27752775



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27762776



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27772777



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27782778



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27792779



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27802780



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27812781



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27822782



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27832783



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27842784



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27852785



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27862786



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27872787



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27882788



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27892789



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27902790



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27912791



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27922792



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27932793



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27942794



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27952795



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27962796



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27972797



ត  រា ជកិច្ច លខ ២៩

ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27982798



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 27992799



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28002800



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28012801



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28022802



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28032803



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28042804



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28052805



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28062806



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28072807



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28082808



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28092809



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28102810



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28112811



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28122812



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28132813



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28142814



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28152815



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28162816



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28172817



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28182818



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28192819



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28202820



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28212821



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28222822



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28232823



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28242824



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28252825



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28262826



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28272827



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28282828



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28292829



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28302830



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28312831



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28322832



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28332833



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28342834



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28352835



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28362836



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28372837



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28382838



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28392839



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28402840



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28412841



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28422842



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28432843



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


