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k         N50/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼504 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm KYc cMerIn Ca 

GPi)al énKN³GPi)alextþkMBg;cam 5176 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼505 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm lI eLg Ca 

GPi)al énKN³GPi)alextþt,ÚgXμMú 5177 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼506 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþiCakrNIBiess 

elakCMTav mifuna PUfg énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ  5178 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼507 sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm b‘un elIt 

BIGPi)al énKN³GPi)alextþekaHkug [mkbeRmIkargarenATIsþIkarRksYg 

mhaépÞ nigEtgtaMgelakCMTav mifuna PUfg CaGPi)al énKN³GPi)al 

extþekaHkug 5179 

16-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼508 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

raCrdæaPi)alcMnYn 04 rUb 5180 

19-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼509 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm lW swumG‘am 

BIGnurdæelxaFikarRksYgGPivDÆn_CnbT 5181 

19-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼510 sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþICan;x<s;cMnYn 

02 rUb rbs;RksYgkic©karnarI  5182 

19-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼511 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav  Gs;elak  elakRsI elakta  nigRBHsgÇ 

cMnYn 55  rUb¼GgÁ 5183 

19-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼512 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav  GñkGgÁm©as; Gs;elak  elakRsI ])asika  

nigRBHsgÇ cMnYn 54  rUb¼GgÁ 5185 

 



x  

20-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼513 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nay 

nKr)alfñak; ]tþmesnIy_ cMnYn 03 rUb Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ nigEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³ naynKr)alfñak; ]tþmesnIy_ 

cMnYn 02 rUb CaGnuRbFanRkumRbwkSanItikmμ énRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk 5187 

20-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼514 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

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

03 rUb 5188 

20-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼515 sþIBI karepÞrbBa©ÚlRkbx½NÐ elak   

eTo sIha BIzannþrs½kþi]tþmesnIy_eTa énkgeyaFBlexmrPUminÞ RksYgkarBar 

Cati mkzannþrs½kþi]tþmm®nþI fñak;elx 3 énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYg 

mhaépÞ 5189 

20-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼516 sþIBI karpþl;Rkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

CUnm®nþI 06 rUb CakrNIBiess eTAkñúgRkbx½NÐGñkraCkar énKN³kmμaFikarCati 

erobcMkare)aHeqñat 5190 

20-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼517 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys esnaC½ysiT§i  cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 07  rUb 5191 

20-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼518 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys karBarCati fñak; mas 01 eRKOg R)ak;  01 eRKOg  nigsMrwT§i 01 eRKOg  cMeBaH kgkmøaMg 

Rbdab;GavuF cMnYn 07  rUb 5192 

22-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼519 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 

énTIsþIkarKN³rdæm®nþI RksYgkic©karnarI nigrdæelxaFikardæanGakascrsIuvil énRkbx½NÐ 

m®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; cMnYn 30 rUb 5193 

22-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼520 sþIBI karlubeQ μaH ]tþmesnIy_ RtI   

ecA sarin ecjBIRkbx½NÐ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 5196 

 

 

 



K 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
28-06-2017 -GnuRkwtüelx 104 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;mCÄmNÐl 

tMbn;GasIuGaeKñy_ sRmab;karGPivDÆGb;rMbec©keTs  5197 

29-06-2017 -GnuRkwtüelx 105 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 6 maRta 31 maRta 

32 maRta 33 nigmaRta 34 nigbMeBjbEnßmmaRta 34 f μIsÞÜn nigmaRta 39 

sÞÜn énGnuRkwtü 274 GnRk>bk cuHéf¶TI 28 ExFñÚ qñaM 2016 sþIBI karerobcM 

nigkarRbRBwtþeTAénRksYgkarbreTs nig shRbtibtþikarGnþrCati  5201 

16-06-2017 -GnuRkwtüelx 648 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 5207 

16-06-2017 -GnuRkwtüelx 649 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5208 

16-06-2017 -GnuRkwtüelx 650 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 5209 

19-06-2017 -GnuRkwtüelx 651 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5210 

19-06-2017 -GnuRkwtüelx 652 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5211 

19-06-2017 -GnuRkwtüelx 653 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5213 

19-06-2017 -GnuRkwtüelx 654 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5215 

19-06-2017 -GnuRkwtüelx 655 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5216 

19-06-2017 -GnuRkwtüelx 656 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5217 

19-06-2017 -GnuRkwtüelx 657 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5219 

19-06-2017 -GnuRkwtüelx 658 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5220 

20-06-2017 -GnuRkwtüelx 659 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5221 

22-06-2017 -GnuRkwtüelx 660 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5223 

22-06-2017 -GnuRkwtüelx 661 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5224 

22-06-2017 -GnuRkwtüelx 662 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5225 

 

 



X 

22-06-2017 -GnuRkwtüelx 663 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5227 

22-06-2017 -GnuRkwtüelx 664 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5229 

23-06-2017 -GnuRkwtüelx 665 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 5231 

23-06-2017 -GnuRkwtüelx 666 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5233 

23-06-2017 -GnuRkwtüelx 667 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5264 

26-06-2017 -GnuRkwtüelx 668 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikRkumRbwkSaPi)alén 

saklviTüal½yCatiRKb;RKg GaNtþiTI 5 5265 

26-06-2017 -GnuRkwtüelx 669 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5267 

2-esckþIseRmc   

04-07-2017 -esckþIseRmcelx 49 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 5268 

04-07-2017 -esckþIseRmcelx 50 ssr sþIBI karEtgtaMgbMeBjbEnßmGnuRbFanRkumkargar 

fñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 5270 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

25-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 501 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæaneRbgkat énRksYgEr: nigfamBl  5272 

25-04-2017 -Rbkaselx 502 shv>Rbk sþIBI karENnaMGnuvtþ GnuRkwtüsþIBI karelIkTwkcitþ 

EpñkBn§dar cMeBaHkarcuHbBa¢Iedaysμ½RKcitþrbs;shRKasFuntUc nigshRKasFun 

mFüm  5275 

 
 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51765176



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51775177



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51785178



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51795179



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51805180



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51815181



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51825182



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51835183



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51845184



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51855185



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51865186



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51875187



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51885188



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51895189



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51905190



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51915191



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51925192



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51935193



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51945194



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51955195



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51965196



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51975197



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51985198



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 51995199



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52005200



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52015201



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52025202



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52035203



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52045204



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52055205



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52065206



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52075207



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52085208



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52095209



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52105210



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52115211



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52125212



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52135213



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52145214



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52155215



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52165216



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52175217



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52185218



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52195219



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52205220



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52215221



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52225222



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52235223



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52245224



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52255225



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52265226



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52275227



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52285228



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52295229



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52305230



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52315231



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52325232



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52335233



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52345234



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52355235



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52365236



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52375237



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52385238



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52395239



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52405240



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52415241



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52425242



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52435243



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52445244



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52455245



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52465246



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52475247



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52485248



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52495249



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52505250



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52515251



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52525252



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52535253



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52545254



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52555255



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52565256



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52575257



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52585258



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52595259



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52605260



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52615261



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52625262



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52635263



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52645264



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52655265



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52665266



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52675267



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52685268



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52695269



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52705270



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52715271



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52725272



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52735273



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52745274



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52755275



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52765276



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52775277



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52785278



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52795279



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


