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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

26-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼425 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

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

Rbdab;GavuF cMnYn 64 rUb 4336 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼426 sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl; 

zannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék dl;nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBl 

exmrPUminÞ cMnYn 02 rUb 4338 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼427 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék xat; sarMu naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ  4339 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼428 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;elakvresnIy_Ék Ca tara naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  4340 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼429 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 28 

rUb 4341 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼430 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Kg; ePaK 

CaGnurdæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nþI  4343 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼431 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

sMbUr n½rkS CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ  4344 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼432 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcMaqñaM 

kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 10 rUb rbs;RksYg cMnYn 

04  4345 



x  

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼433 sþIBI kartaMgs‘b;dl;m®nþIraCkar 19 rUb 

eTAkñúgzannþrs½kþiRKUbeRgonkRmit]tþm énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm enA 

RksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta  4347 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼434 sþIBI kardak;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 08 rUb [cUlnivtþn_kñúg 

Rkbx½NÐmuxgarsaFarN³ edayrkSamuxtMENgneya)ayenAdEdl rhUtmankar 

seRmcCafμIBIraCrdæaPi)al 4349 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼435 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys CatUbkar cMeBaH  Ék]tþm cMnYn 03 rUb 4351 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
26-05-2017 -GnuRkwtüelx 76 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 72/61 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4352 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 77 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 39/51 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4357 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 78 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 18/00 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4362 

 

 



K  

 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 79 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 20/61 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4367 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 80 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 19/24 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4372 

18-05-2017 -GnuRkwtüelx 533 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4377 

19-05-2017 -GnuRkwtüelx 534 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan  4380 

19-05-2017 -GnuRkwtüelx 535 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  4381 

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 536 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa  4382 

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 537 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  4383 

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 538 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4384 

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 539 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  4385 

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 540 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4386 

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 541 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  4388 

23-05-2017 -GnuRkwtüelx 542 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4389 

23-05-2017 -GnuRkwtüelx 543 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4390 

23-05-2017 -GnuRkwtüelx 544 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμaFikarCati 

dwknaMtRmg;TiskargarGRtanukUldæan sßitiGRtanukUldæan nigGtþsBaØaNkmμ 4391 

23-05-2017 -GnuRkwtüelx 545 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIsgÇ 4393 

23-05-2017 -GnuRkwtüelx 546 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;GaNtþiebskkmμm®nþIkarTUtCan;x<s; 4394 

 

 



X 

23-05-2017 -GnuRkwtüelx 547 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4395 

24-05-2017 -GnuRkwtüelx 548 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4397 

24-05-2017 -GnuRkwtüelx 549 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4399 

24-05-2017 -GnuRkwtüelx 550 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4400 

24-05-2017 -GnuRkwtüelx 551 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg sRmYlParkic© nigRbKl;Parkic© 

CUnm®nþIraCkar 4401 

25-05-2017 -GnuRkwtüelx 552 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4403 

2-esckþIseRmc   

22-05-2017 -esckþIseRmcelx 39 ssr sþIBI karerobcMepÞrmuxgarCak;lak;nanaeTA[ 

rdæ)alfñak;eRkamCati 4406 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

17-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 314 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2017  rbs;GFikardæanrdæ)al nighirBaØvtßú  4440 

17-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 315 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2017  rbs;naykdæanTMnak;TMngvb,Fm’ nigGaharUbkrN_  4444 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43364336



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43374337



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43384338



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43394339



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43404340



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43414341



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43424342



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43434343



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43444344



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43454345



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43464346



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43474347



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43484348



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43494349



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43504350



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43514351



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43524352



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43534353



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43544354



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43554355



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43564356



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43574357



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43584358



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43594359



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43604360



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43614361



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43624362



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43634363



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43644364



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43654365



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43664366



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43674367



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43684368



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43694369



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43704370



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43714371



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43724372



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43734373



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43744374



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43754375



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43764376



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43774377



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43784378



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43794379



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43804380



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43814381



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43824382



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43834383



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43844384



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43854385



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43864386



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43874387



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43884388



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43894389



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43904390



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43914391



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43924392



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43934393



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43944394



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43954395



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43964396



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43974397



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43984398



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 43994399



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44004400



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44014401



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44024402



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44034403



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44044404



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44054405



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44064406



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44074407



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44084408



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44094409



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44104410



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44114411



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44124412



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44134413



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44144414



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44154415



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44164416



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44174417



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44184418



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44194419



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44204420



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44214421



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44224422



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44234423



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44244424



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44254425



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44264426



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44274427



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44284428



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44294429



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44304430



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44314431



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44324432



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44334433



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44344434



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44354435



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44364436



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44374437



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44384438



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44394439



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44404440



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44414441



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44424442



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44434443



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44444444



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44454445



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44464446



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤២  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44474447



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


