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k         N34/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼367 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

eyag can;suPar BItMNagGcié®nþy_rg énsßanebskkmμGcié®nþy_ énRBHraCaNa 

cRkkm<úCa RbcaMGgÁkarshRbCaCati enATIRkugjÚvy:k shrdæGaemrik manzan³Ca 

GKÁraCTUt cUlRbeTseday®tUvcb;GaNtþiebskkmμ 3432 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼368 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³Ék]tþm 

Ek suvNÑ Ca tMNagGcié®nþy_rg énsßanebskkmμGcié®nþy_ énRBHraCaNacRk 

km<úCa RbcaMGgÁkarshRbCaCati enATIRkugjÚvy:k shrdæGaemrik manzan³Ca 

GKÁraCTUt  3433 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼369 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

LÚ say CaTIRbwkSaRbFanGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejón manzan³esμI Gnurdæ 

elxaFikar  3434 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼370 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

Xun suxa CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún manzan³esμI GKÁnayk 3435 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼371 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSaRksYg 

mhaépÞ cMnYn 02 rUb  3436 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼372 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nay 

nKr)alfñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ cMnYn 05 rUb 3437 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼373 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkarRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 42 

rUb enARksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT  3438 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼374 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 13 rUb  3442 



x 
20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼375 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 6 Ex 

9 Ex nig 12 Ex [TNÐitcMnYn 72 nak; kñúg»kasBiFIbuNücUlqñaMfμIRbéBNICatiExμr 

qñaM 2017 Edl)anxitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúgry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk  3444 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼376 sþIBI karkat;épÞdITMhM 54/35 hikta 

ecjBIdI]TüanCatiRBHmunIvgS {bUkeKa} EdlkMNt;edayRBHraCRkwtü cuHéf¶TI 01 

Ex vicäika qñaM 1993 Rtg;maRtaTI 2 cMNucTI 1 elxerogTI 2 3454 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

25-04-2017 -GnuRkwtüelx 62 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 3455 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 403 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3457 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 404 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3458 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 405 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3459 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 406 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3461 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 407 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3462 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 408 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCan;x<s; 3463 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 409 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 3465 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 410 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3467 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 411 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 3475 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 412 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3495 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 413 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3496 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 414 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3497 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 415 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCati 3499 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 416 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 3500 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 417 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigtemøIgfñak;m®nþIraCkar 3502 

03-04-2017 -GnuRkwtüelx 418 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3505 

04-04-2017 -GnuRkwtüelx 419 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa 3506 

 



K 
04-04-2017 -GnuRkwtüelx 420 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 3508 

04-04-2017 -GnuRkwtüelx 421 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3509 

2-esckþIseRmc   

03-05-2017 -esckþIseRmcelx 37 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 3510 

3-saracrENnaM 

10-04-2017 -saracrENnaMelx 03 srNn sþIBI karerobcMEpnkaryuT§sa®sþfvikaqñaM 2018-

2020 3512 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

07-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 243 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæanshKmn_mUldæan énRksYgbrisßan  3535 

07-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 244 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyükrbuerRbTan 

sRmab;qñaM 2017  rbs;GKÁnaykdæanshKmn_mUldæan énRksYgbrisßan  3538 

07-03-2017 -Rbkaselx 246 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nigrC¢eTyü 

krbuerRbTanrg rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkNþal  3545 

 

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34323432



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34333433



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34343434



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34353435



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34363436



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34373437



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34383438



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34393439



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34403440



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34413441



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34423442



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34433443



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34443444



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34453445



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34463446



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34473447



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34483448



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34493449



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34503450



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34513451



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34523452



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34533453



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34543454



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34553455



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34563456



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34573457



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34583458



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34593459



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34603460



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34613461



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34623462



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34633463



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34643464



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34653465



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34663466



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34673467



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34683468



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34693469



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34703470



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34713471



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34723472



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34733473



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34743474



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34753475



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34763476



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34773477



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34783478



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34793479



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34803480



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34813481



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34823482



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34833483



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34843484



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34853485



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34863486



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34873487



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34883488



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34893489



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34903490



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34913491



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34923492



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34933493



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34943494



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34953495



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34963496



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34973497



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34983498



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34993499



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35003500



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35013501



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35023502



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35033503



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35043504



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35053505



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35063506



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35073507



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35083508



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35093509



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35103510



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35113511



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35123512



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35133513



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35143514



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35153515



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35163516



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35173517



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35183518



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35193519



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35203520



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35213521



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35223522



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35233523



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35243524



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35253525



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35263526



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35273527



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35283528



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35293529



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35303530



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35313531



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35323532



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35333533



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35343534



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35353535



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35363536



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35373537



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35383538



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35393539



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35403540



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35413541



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35423542



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35433543



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35443544



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35453545



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35463546



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35473547



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


