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k         N51/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

22-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼521 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³Ék]tþm 

ekaH sila BICMnYykarÉk]tþm Gu‘t Qn smaCikRkumRbwkSaFmμnuBaØ nig 

EtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm Qn qda CaCMnYykarÉk]tþm Gu‘t Qn 

smaCikRkumRbwkSaFmμnuBaØ manzan³esμI GKÁnayk  5280 

24-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼522 sþIBI karEksRmYlmaRta 7 maRta 9 

nigmaRta 32  énRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0409¼413 cuHéf¶TI 07 Ex 

emsa qñaM 2009 sþIBI karbegáItKN³visVkrkm<úCa 5281 

24-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼523 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Rtak; éfesog 

CaTIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esIμ rdæelxaFikar 5284 

24-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼524 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI 

raCkar 02 rUb CaTIRbwkSaGmRksYgkic©karnarI  5285 

24-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼525 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ cMnYn 02 rUb 

edayminTTYlR)ak;ebovtS  5286 

24-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼526 sþIBI karbBa©b;muxtMENgelakCMTav  

R)ak; cnßa BITIRbwkSaGmRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ manzan³esμI 

rdæelxaFikar 5287 

24-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼527 sþIBI karpþl;zan³esμIGKÁnayk CUnÉk]tþm  

G‘ug visidæ bc©úb,nñGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCati 

viTüasa®sþ nigbec©kviTüa rbs;RksYgEpnkar  5288 

 

 



x 

24-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼528 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 06 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enA 

RksYgFnFanTwk nig]tuniym 5289 

24-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼529 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;elak sIum Kg; énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYg 

mhaépÞ 5290 

II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 
12-07-2017 -esckþIseRmcelx 186¼026¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 12 Ex kkáda qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 343¼081¼2017  cuHéf¶TI 30 Ex mifuna qñaM 2017 5291 

III-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
26-06-2017 -GnuRkwtüelx 670 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5297 

27-06-2017 -GnuRkwtüelx 671 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 5298 

27-06-2017 -GnuRkwtüelx 672 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5299 

27-06-2017 -GnuRkwtüelx 673 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarRksYgvb,Fm’ nigviciRt 

sil,³ 5300 

 -GnuRkwtüelx 674 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

27-06-2017 -GnuRkwtüelx 675 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 5301 

28-06-2017 -GnuRkwtüelx 676 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5303 

28-06-2017 -GnuRkwtüelx 677 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5305 

29-06-2017 -GnuRkwtüelx 678 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 5307 

29-06-2017 -GnuRkwtüelx 679 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 5309 

29-06-2017 -GnuRkwtüelx 680 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5311 

29-06-2017 -GnuRkwtüelx 681 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5313 

 

 



K 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 682 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5315 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 683 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5317 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 684 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5318 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 685 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 5319 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 686 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5320 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 687 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5322 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 688 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5323 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 689 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5324 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 690 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5325 

30-06-2017 -GnuRkwtüelx 691 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5326 

03-07-2017 -GnuRkwtüelx 692 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 5328 

03-07-2017 -GnuRkwtüelx 693 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5330 

03-07-2017 -GnuRkwtüelx 694 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 5331 

03-07-2017 -GnuRkwtüelx 695 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 5333 

03-07-2017 -GnuRkwtüelx 696 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 5335 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

20-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 489 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæanFnFanEr: énRksYgEr: nigfamBl  5339 

26-04-2017 -Rbkaselx 507 shv>Rbk sþIBI karRbmUlBn§Rbfab;Rta 5342 

28-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 512 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;GKÁnaykdæanfamBl énRksYgEr: nigfamBl  5349 

28-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 513 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæanfamBl énRksYgEr: nigfamBl  5355 

 

 



X 

08-05-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 520 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;KN³kmμaFikarCatisuvtßiPaBcracrN_pøÚveKak 5358 

09-05-2017 -Rbkaselx 524 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarbec©keTs edIm,IerobcM 

cMNat;fñak;rdæ)al cMNat;fñak;muxgar cMNat;fñak;KeRmag nigcMNat;fñak;mUlniFi én 

matikafvika 5361 

11-05-2017 -RbkasGnþþrRksYgelx 525 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþGgÁPaBfvika 5365 

12-05-2017 -RbkasGnþþrRksYgelx 532 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

enAGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy   5367 

23-05-2017 -RbkasGnþþrRksYgelx 553 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg;  5369 

                2-FnaKarCati én km<úCa 
18-05-2017 -Rbkaselx F5>017>148> Rbk sþIBI karEks®mYlcMNuc 5 Rbkar 2 énRbkas 

sþIBI karecjpSaymUlbRtGacCYjdUr)anedayFnaKarCatikm<úCa  5375 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
11-04-2017 -Rbkaselx 166 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un emhSin exsWr 

¬exmbUDa¦ begáItLplitnMb½ug nignMRKb;RbePT  5377 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52805280



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52815281



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52825282



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52835283



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52845284



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52855285



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52865286



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52875287



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52885288



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52895289



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52905290



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52915291



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52925292



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52935293



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52945294



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52955295



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52965296



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52975297



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52985298



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 52995299



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53005300



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53015301



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53025302



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53035303



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53045304



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53055305



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53065306



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53075307



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53085308



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53095309



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53105310



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53115311



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53125312



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53135313



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53145314



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53155315



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53165316



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53175317



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53185318



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53195319



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53205320



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53215321



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53225322



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53235323



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53245324



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53255325



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53265326



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53275327



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53285328



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53295329



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53305330



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53315331



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53325332



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53335333



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53345334



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53355335



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53365336



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53375337



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53385338



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53395339



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53405340



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53415341



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53425342



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53435343



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53445344



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53455345



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53465346



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53475347



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53485348



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53495349



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53505350



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53515351



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53525352



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53535353



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53545354



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53555355



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53565356



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53575357



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53585358



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53595359



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53605360



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53615361



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53625362



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53635363



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53645364



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53655365



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53665366



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53675367



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53685368



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53695369



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53705370



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53715371



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53725372



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53735373



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53745374



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53755375



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53765376



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53775377



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53785378



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53795379



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


