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k         N45/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

07-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼461 sþIBI kartemøIgfñak;tamevnRbcaMqñaM dl;m®nþI 

raCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enAGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy 4656 

08-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼462 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt 

dl;Ék]tþm esg sumunI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgFmμkar nig 

sasna 4657 

08-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼463 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgTMnak;TMngCamYy 

rdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© cMnYn 03 rUb 4658 

08-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼464 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 10 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐ 

m®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún  4659 

08-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼465 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

104 rUb rbs;RksYg cMnYYn 5  eTAkñúgzannþrs½kþi Gnum®nþIénRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al zannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; nig 

eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþIkarbreTs énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; 4661 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
26-05-2017 -GnuRkwtüelx 87 GnRk>bk sþIBI karkat;dIsrubTMhM 142/81 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4666 

 



x  

  -GnuRkwtüelx 88 GnRk>bk minTan;)anTTYl   

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 89 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 423/1661 hikta enARsuk 

éRBnb; extþRBHsIhnu ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ cMnYn 26 RKYsar  

nigmYycMENkrkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4671 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 90 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika  4678 

29-05-2017 -GnuRkwtüelx 91 GnRk>bk sþIBI kardak;bBa©ÚlTnþKilanubdæak eRkamkar 

RKb;RKg rbs;KN³Kilanubdæakkm<úCa  4680 

 -GnuRkwtüelx 92 GnRk>bk minTan;)anTTYl   

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 93 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika  4682 

30-05-2017 -GnuRkwtüelx 573 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4684 

30-05-2017 -GnuRkwtüelx 574 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4685 

30-05-2017 -GnuRkwtüelx 575 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4687 

31-05-2017 -GnuRkwtüelx 576 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 4698 

31-05-2017 -GnuRkwtüelx 577 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4700 

31-05-2017 -GnuRkwtüelx 578 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4703 

31-05-2017 -GnuRkwtüelx 579 GnRk>tt sþIBI karlubeQμaH nayTahan 4705 

31-05-2017 -GnuRkwtüelx 580 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;tMENg nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4706 

31-05-2017 -GnuRkwtüelx 581 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4707 

31-05-2017 -GnuRkwtüelx 582 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4708 

31-05-2017 -GnuRkwtüelx 583 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaBaNiC¢kmμ 4709 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 584 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4710 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 585 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4712 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 586 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4714 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 587 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4716 

 

 



K 
2-esckþIseRmc   

05-06-2017 -esckþIseRmcelx 45 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarerobcMTivaénkarcgcaM 

éndMeNIreq<aHeTAkarpþÜlrMlMrbbRbl½yBUCsasn_ b:ul Bt 4719 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-03-2017 -Rbkaselx 305 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþrtnKirI  4724 

29-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 354 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;KN³kmμaFikarCatiTenøemKgÁkm<úCa ¬RksYgFnFanTwk nig]tu 

niym¦  4729 

30-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 356 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  enATIsþIkarKN³rdæm®nþI  4732 

31-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 362 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;GaCJaFrsvnkm μCati  4741 

31-03-2017 -Rbkaselx 363 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;KN³kmμaFikarplitPaBkm<úCa  4746 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
05-04-2017 -Rbkaselx 159 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un b‘Í eGc Gil GgÁr 

GIumpt Gicpt begáIteragcRk plitbMBg;TIbC½r  4751 

05-04-2017 -Rbkaselx 160 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVIlIsIuFI hÁaemn 

¬exmbUDa¦ xbePIersin begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  4754 

05-04-2017 -Rbkaselx 161 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un y:akCIn  

¬exmbUDa¦ GIun begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  4757 

 
 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46564656



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46574657



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46584658



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46594659



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46604660



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46614661



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46624662



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46634663



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46644664



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46654665



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46664666



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46674667



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46684668



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46694669



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46704670



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46714671



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46724672



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46734673



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46744674



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46754675



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46764676



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46774677



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46784678



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46794679



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46804680



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46814681



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46824682



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46834683



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46844684



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46854685



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46864686



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46874687



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46884688



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46894689



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46904690



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46914691



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46924692



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46934693



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46944694



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46954695



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46964696



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46974697



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46984698



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46994699



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47004700



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47014701



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47024702



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47034703



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47044704



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47054705



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47064706



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47074707



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47084708



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47094709



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47104710



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47114711



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47124712



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47134713



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47144714



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47154715



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47164716



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47174717



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47184718



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47194719



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47204720



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47214721



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47224722



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47234723



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47244724



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47254725



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47264726



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47274727



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47284728



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47294729



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47304730



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47314731



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47324732



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47334733



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47344734



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47354735



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47364736



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47374737



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47384738



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47394739



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47404740



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47414741



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47424742



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47434743



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47444744



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47454745



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47464746



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47474747



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47484748



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47494749



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47504750



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47514751



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47524752



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47534753



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47544754



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47554755



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47564756



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47574757



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47584758



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47594759



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


