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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼377 sþIBI karkat;dITMhM 1133/86 hikta 

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

Ex vicäika qñaM 1993 Rtg;maRta 2 cMnucTI 1 elxerogTI 2 3548 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼378 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav Gs;elak  elakRsI  nigkBaØa cMnYn 82  rUb 3549 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼379 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Gs;elak  nigelakRsI  cMnYn 05  rUb 3551 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼380 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH  ]kj:a  elakCMTav ])ask ])asika Gs;elak  

nigRBHsgÇ  cMnYn 21 rUb¼GgÁ 3552 

20-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼381 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav Gs;elak  elakRsI  nigkBaØa cMnYn 77 rUb 3554 

22-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼382 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþI 

raCkar 08 rUb CaGKÁnayk naykviTüasßan GKÁaFikar nigCaTIRbwkSarbs;RksYg 

eTscrN_ 3556 

22-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼383 sþIBI karEksRmYlmaRta 1 nigmaRta 2 

énRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0106¼043  cuHéf¶TI 27 Ex mkra qñaM 2006 

sþIBI karbegáItKN³km μaFikarCatiCMrujclnaPUmimYyplitplmYy 3558 

22-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼384 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav Gs;elak  nigRBHsgÇ cMnYn 08  rUb¼GgÁ 3561 

22-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼385 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav  nigGs;elak  cMnYn 08  rUb 3562 

 



x 
22-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼386 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys CatUbkar   cMeBaH  elak  Dwn Kwm 3563 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 66 GnRk>bk sþIBI viFan nignItiviFI énkarRKb;RKgbBa¢IsareBI 

PNÐRTBüsm,tþirdæ 3564 

04-04-2017 -GnuRkwtüelx 422 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3576 

04-04-2017 -GnuRkwtüelx 423 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3577 

05-04-2017 -GnuRkwtüelx 424 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3578 

05-04-2017 -GnuRkwtüelx 425 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3583 

05-04-2017 -GnuRkwtüelx 426 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3587 

05-04-2017 -GnuRkwtüelx 427 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3589 

05-04-2017 -GnuRkwtüelx 428 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3590 

05-04-2017 -GnuRkwtüelx 429 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 3591 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 430 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCati Cakic© 

bc©amrN³ 3592 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 431 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCati Cakic© 

bc©amrN³ 3593 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 432 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþii Cakic©bc©amrN³ 3594 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 433 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 3595 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 434 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3596 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 435 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3597 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 436 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  3599 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 437 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  3601 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 438 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3603 

 



K 
06-04-2017 -GnuRkwtüelx 439 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 3605 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 440 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3607 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 441 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg naynKr)alCan;x<s;  3609 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 442 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  3610 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 443 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  3611 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 444 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  3612 

06-04-2017 -GnuRkwtüelx 445 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  3613 

07-04-2017 -GnuRkwtüelx 446 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI  3614 

07-04-2017 -GnuRkwtüelx 447 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI  3615 

2-saracr  
31-03-2017 -saracrelx 01 sr sþIBI viFan nignItiviFI énkarEksRmYl nigvicarNkmμsßab½n én 

raCrdæaPi)al 3616 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

07-03-2017 -Rbkaselx 247 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþmNÐlKirI  3618 

07-03-2017 -Rbkaselx 248 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIkpþl; 

CMnYs enAmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþmNÐlKirI  3621 

07-03-2017 -Rbkaselx 249 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIkpþl; 

CMnYs enAmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkNþal  3624 

07-03-2017 -Rbkaselx 250 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþ)at;dMbg  3627 

07-03-2017 -Rbkaselx 251 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y  3632 

 



X 
07-03-2017 -Rbkaselx 252 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþéb:lin 3637 

07-03-2017 -Rbkaselx 253 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan nig 

rC¢eTyükrbuerRbTanrg rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþeBaF×sat; 3642 

07-03-2017 -Rbkaselx 254 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIkpþl; 

CMnYs enAmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþeBaF×sat;  3645 

07-03-2017 -Rbkaselx 255 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nigPñak;garebIkpþl; 

CMnYs enARkumRbwkSaCatiKNenyü  3648 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkm μ nig sib,kmμ 

13-03-2017 -Rbkaselx 091 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un emy:Ur b‘Ín s‘U 

¬exmbUDa¦É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 3651 

13-03-2017 -Rbkaselx 092 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un QIg mIg QI s‘U 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 3654 

13-03-2017 -Rbkaselx 093 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hIu hVúg GiuneFIR)ay 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3657 

 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35483548



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35493549



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35503550



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35513551



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35523552



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35533553



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35543554



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35553555



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35563556



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35573557



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35583558



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35593559



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35603560



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35613561



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35623562



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35633563



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35643564



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35653565



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35663566



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35673567



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35683568



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35693569



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35703570



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35713571



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35723572



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35733573



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35743574



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35753575



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35763576



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35773577



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35783578



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35793579



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35803580



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35813581



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35823582



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35833583



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35843584



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35853585



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35863586



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35873587



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35883588



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35893589



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35903590



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35913591



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35923592



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35933593



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35943594



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35953595



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35963596



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35973597



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35983598



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 35993599



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36003600



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36013601



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36023602



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36033603



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36043604



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36053605



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36063606



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36073607



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36083608



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36093609



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36103610



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36113611



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36123612



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36133613



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36143614



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36153615



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36163616



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36173617



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36183618



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36193619



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36203620



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36213621



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36223622



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36233623



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36243624



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36253625



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36263626



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36273627



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36283628



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36293629



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36303630



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36313631



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36323632



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36333633



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36343634



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36353635



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36363636



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36373637



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36383638



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36393639



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36403640



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36413641



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36423642



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36433643



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36443644



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36453645



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36463646



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36473647



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36483648



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36493649



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36503650



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36513651



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36523652



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36533653



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36543654



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36553655



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36563656



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36573657



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36583658



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36593659



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


