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k         N40/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

11-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼408 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³ TIRbwkSa 

nigCMnYykar 03 rUb 4112 

13-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼409 sþIBI karEtgtaMg elakCMTav 02 rUb 

CaÉkGKÁraCTUtGmRBHraCxuTÞkal½ysemþcRBHmhakSRtI neratþm muninaf sIhnu 

RBHvrraCmataCatiExμr kñúgesrIPaB esckþIéføfñÚr nigsuPmgÁl manzan³esμI 

GnurdæelxaFikar 4113 

16-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼410 sþIBI karEtgtaMg elakCMTav KaM KwmGan 

CaÉkGKÁraCTUtGmRBHraCxuTÞkal½ysemþcRBHmhakSRtI neratþm muninaf sIhnu 

RBHvrraCmataCatiExμr kñúgesrIPaB esckþIéføfñÚr nigsuPmgÁl manzan³esμI 

GnurdæelxaFikar 4114 

17-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼411 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Gwum sYsþI 

CasmaCikRkumRbwkSaFmμnuBaØ eRCIstaMgedayrdæsPa CMnYsÉk]tþm Bit taMgsan 

Edl)anTTYlmrN³PaB 4115 

22-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼412 sþIBI karEtgtaMgelak ln; vNÑqay 

Ca ]kj:a 4116 

22-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼413 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 18 rUb 4117 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü 

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 72 GnRk>bk sþIBI kardMeLIgkRmitbNþúHbNþal nigkarbBa©Úl 

mCÄmNÐlKruekaslüPUmiPaKextþ)at;dMbg nigsalaKruekaslü nigviRkwtkar 

extþ)at;dMbg eTACaviTüasßanKruekaslü)at;dMbg  4118 



x  

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 73 GnRk>bk sþIBI kardMeLIgkRmitbNþúHbNþal nigkarbBa©Úl 

mCÄmNÐlKruuekaslüPUmiPaKraCFanIPñMeBj nigsalaKruekaslü nigviRkwtkar 

raCFanIPñMeBj eTACaviTüasßanKruekaslüraCFanIPñMeBj  4122 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 496 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4126 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 497 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4127 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 498 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4129 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 499 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4132 

02-05-2017 -GnuRkwtüelx 500 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara  4137 

02-05-2017 -GnuRkwtüelx 501 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4139 

08-05-2017 -GnuRkwtüelx 502 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4143 

08-05-2017 -GnuRkwtüelx 503 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ  4145 

08-05-2017 -GnuRkwtüelx 504 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4146 

08-05-2017 -GnuRkwtüelx 505 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4147 

08-05-2017 -GnuRkwtüelx 506 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4148 

08-05-2017 -GnuRkwtüelx 507 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4149 

08-05-2017 -GnuRkwtüelx 508 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  4150 

09-05-2017 -GnuRkwtüelx 509 GnRk>tt sþIBI karbnþGaNtþirbs;RkumRbwkSaPi)alGKÁisnI 

km<úCa sRmab;GaNtþiTI 7  4152 

09-05-2017 -GnuRkwtüelx 510 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4154 

09-05-2017 -GnuRkwtüelx 511 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4156 

09-05-2017 -GnuRkwtüelx 512 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4158 

09-05-2017 -GnuRkwtüelx 513 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4161 

09-05-2017 -GnuRkwtüelx 514 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ  4163 

11-05-2017 -GnuRkwtüelx 515 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara  4164 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-03-2017 -Rbkaselx 292 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþEkb  4165 



K 
 

15-03-2017 -Rbkaselx 293 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþt,ÚgX μMú  4170 

15-03-2017 -Rbkaselx 295 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþmNÐlKirI  4176 

15-03-2017 -Rbkaselx 296 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþsÞwgERtg  4181 

15-03-2017 -Rbkaselx 297 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþ]tþrmanC½y  4186 

15-03-2017 -Rbkaselx 298 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkNþal  4191 

15-03-2017 -Rbkaselx 299 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþesomrab  4196 

15-03-2017 -Rbkaselx 300 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkMBg;FM  4201 

15-03-2017 -Rbkaselx 301 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþéRBEvg  4206 

15-03-2017 -Rbkaselx 302 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþsVayerog  4212  

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

24-03-2017 -Rbkaselx 120 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un mikVag É>k 

begáIteragcRk plitfg;)øasÞik  4218 

24-03-2017 -Rbkaselx 122 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIumU:nw eGsIusIu> 

xwelksin ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUb  4221 

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41124112



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41134113



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41144114



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41154115



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41164116



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41174117



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41184118



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41194119



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41204120



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41214121



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41224122



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41234123



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41244124



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41254125



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41264126



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41274127



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41284128



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41294129



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41304130



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41314131



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41324132



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41334133



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41344134



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41354135



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41364136



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41374137



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41384138



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41394139



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41404140



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41414141



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41424142



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41434143



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41444144



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41454145



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41464146



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41474147



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41484148



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41494149



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41504150



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41514151



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41524152



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41534153



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41544154



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41554155



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41564156



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41574157



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41584158



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41594159



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41604160



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41614161



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41624162



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41634163



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41644164



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41654165



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41664166



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41674167



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41684168



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41694169



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41704170



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41714171



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41724172



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41734173



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41744174



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41754175



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41764176



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41774177



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41784178



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41794179



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41804180



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41814181



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41824182



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41834183



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41844184



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41854185



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41864186



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41874187



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41884188



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41894189



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41904190



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41914191



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41924192



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41934193



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41944194



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41954195



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41964196



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41974197



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41984198



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41994199



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42004200



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42014201



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42024202



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42034203



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42044204



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42054205



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42064206



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42074207



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42084208



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42094209



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42104210



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42114211



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42124212



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42134213



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42144214



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42154215



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42164216



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42174217



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42184218



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42194219



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42204220



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42214221



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42224222



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 42234223



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ
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