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I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼347 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ CUneyaFinEdl)ancUlbeRmI 

kgT½B BIEx FñÚ qñaM 1979 cuH cMnYn 03 rUb 3080 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼348 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

cMnYn 13 rUb 3081 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼349 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 07 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTs 

Can;x<s; enARksYgEr: nigfamBl 3083 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼350 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

CUnÉk]tþm]tþmesnIy_eTa tat niml nigEtgtaMgÉk]tþmCaGnuRbFanRkum 

RbwkSanItikmμ RksYgmhaépÞ manbuB§siT§iesμI GKÁnayk  3085 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼352 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa  fñak;  mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak  cMnYn 02  rUb 3086 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼353 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;;  cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMg 

Rbdab;GavuF cMnYn 80  rUb 3087 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼354 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 04  rUb 3089 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

21-04-2017 -GnuRkwtüelx 55 GnRk>bk sþIBI cMNUl nigkarEbgEckcMNaymUlniFiGPirkS 

nigGPivDÆn_tMbn;GgÁr 3090 



x 
24-04-2017 -GnuRkwtüelx 56 GnRk>bk sþIBI karkat;dIsrubTMhM 3023/35 hikta 

enARsukkMBg;sIla extþRBHsIhnu kñúgenaH ¬1¦ dI]TüanCati RBHmunIvgS 

{bUkeKa} ¬2¦ dIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ 

sRmab;eFVIRbTankmμCakm μsiT§i CUnRbCaBlrdæcMnYn 248 RKYsar nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakm μsiTi§elIk,aldI  3094 

24-04-2017 -GnuRkwtüelx 57 GnRk>bk sþIBI karkat;dIsrubTMhM 1570/81 hikta 

enARsukkMBg;sIla extþRBHsIhnu kñúgenaH ¬1¦ dI]TüanCati RBHmunIvgS 

{bUkeKa} ¬2¦ dIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCnrbs;rdæ 

sRmab;eFVIRbTankmμCakm μsiT§i CUnRbCaBlrdæcMnYn 355 RKYsar nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakm μsiTi§elIk,aldI  3099 

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

¬tBI raCkic©elx 30¦ 3104 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 384 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3171 

2-esckþIseRmc  

21-04-2017 -esckþIseRmcelx 35 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarerobcMBiFIsem<aFdak;[ 

eRbIR)as;CapøÚvkar nUvGKarrdæ)alextþ nigehdæarcnasm<½n§énTIrYmextþt,ÚgXμMú 3178 

3-saracr 

25-04-2017 -saracrelx 02 sr sþIBI karR)arB§TivaGtItyuT§Cnkm<úCaelIkTI 10 3182 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 216 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYgbrisßan  3184 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 218 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan enA 

RkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa  3187 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 219 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;RksYgFnFanTwk nig]tuniym  3189 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 220 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;naykdæanGPivDÆkmμviFIsikSa  3194 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30803080



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30813081



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30823082



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30833083



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30843084



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30853085



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30863086



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30873087



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30883088



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30893089



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30903090



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30913091



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30923092



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30933093



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30943094



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30953095



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30963096



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30973097



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30983098



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30993099



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31003100



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31013101



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31023102



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31033103



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២៨-៣០

ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31043104



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31053105



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31063106



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31073107



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31083108



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31093109



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31103110



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31113111



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31123112



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31133113



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31143114



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31153115



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31163116



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31173117



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31183118



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31193119



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31203120



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31213121



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31223122



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31233123



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31243124



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31253125



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31263126



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31273127



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31283128



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31293129



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31303130



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31313131



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31323132



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31333133



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31343134



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31353135



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31363136



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31373137



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31383138



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31393139



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31403140



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31413141



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31423142



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31433143



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31443144



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31453145



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31463146



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31473147



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31483148



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31493149



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31503150



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31513151



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31523152



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31533153



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31543154



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31553155



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31563156



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31573157



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31583158



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31593159



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31603160



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31613161



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31623162



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31633163



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31643164



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31653165



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31663166



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31673167



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31683168



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31693169



ត  រា ជកិច្ច លខ ៣២

ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31703170



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31713171



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31723172



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31733173



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31743174



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31753175



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31763176



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31773177



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31783178



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31793179



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31803180



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31813181



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31823182



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31833183



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31843184



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31853185



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31863186



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31873187



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31883188



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31893189



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31903190



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31913191



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31923192



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31933193



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31943194



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31953195



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31963196



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣១  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 31973197



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


