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k         N53/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

06-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼550 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ m®nþIraCkar 

03 rUb CaCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 

edayminTTYlR)ak;ebovtS 5480 

06-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼551 sþIBI karpþl;muxtMENgdl;m®nþIxuT§kal½y 

RbFanRkumRbwkSaFmμnuBaØ 05 rUb 5481 

07-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼552 sþIBI kartemøIgzan³ nigEtgtaMgm®nþI 

GaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmμPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn 5482 

07-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼553 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s;  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ cMnYn 10 rUb 5483 

07-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼554 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³TIRbwkSa 

nigCMnYykar elakCMTav Ecm evyüriT§ smaCikaRkumRbwkSaFmμnuBaØ Edl)an 

laElgBImuxtMENg 5485 

07-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼555 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa 

nigCMnYykarÉk]tþm hIu esaPa smaCikRkumRbwkSaFmμnuBaØ cMnYn 03 rUb 5486 

12-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼557 sþIBI karpþl;muxtMENgdl;m®nþIxuTÞkal½y 

RbFanRkumRbwkSaFmμnuBaØ 02 rUb 5487 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
14-07-2017 -GnuRkwtüelx 106 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 3 fμI énGnuRkwtüelx 

37 GnRk>bk cuHéf¶TI 12 Ex emsa qñaM 2010 sþIBI karEksRmYlmaRta 3 

énGnuRkwtü sþIBI karbegáItelxaFikardæanCatiGas‘an km<úCa 5488 



x 

07-07-2017 -GnuRkwtüelx 703 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5490 

11-07-2017 -GnuRkwtüelx 706 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys suvtßara fñak; 

FibDinÞ 5497 

11-07-2017 -GnuRkwtüelx 707 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; 

FibDinÞ 5510 

12-07-2017 -GnuRkwtüelx 708 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 5512 

13-07-2017 -GnuRkwtüelx 709 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 5513 

13-07-2017 -GnuRkwtüelx 710 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5514 

13-07-2017 -GnuRkwtüelx 711 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5515 

13-07-2017 -GnuRkwtüelx 712 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5516 

17-07-2017 -GnuRkwtüelx 713 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 5518 

17-07-2017 -GnuRkwtüelx 714 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5519 

17-07-2017 -GnuRkwtüelx 715 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5520 

2-esckþIseRmc   

12-07-2017 -esckþIseRmcelx 51 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg edIm,I 

erobcMBiFIGbGrsaTrkarbBa©Úl {tMMbn;R)asaTsMbUréRBKuk} kñúgbBa¢IebtikPNÐ 

BiPBelak 5523 

14-07-2017 -esckþIseRmcelx 52 ssr sþIBI karEksRmYlRbkar 1 énesckþIseRmcelx 

49 ssr cuHéf¶TI 23 Ex ]sPa qñaM 2016 sþIBI karEtgtaMgtMNag 

CatisRmab;RkumRbwkSa shKmn_neya)ay snþisuxGas‘an RkumRbwkSashKmn_ 

esdækic©Gas‘an nigRkumRbwkSashKmn_sgÁm vb,Fm’Gas‘an 5527 

17-07-2017 -esckþIseRmcelx 53 ssr sþIBI karbegáItrdæ)altMbn;esdækic©Biess 

sVayerog hÁIhÁa rIss¾ 5529 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

04-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 378 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþGgÁPaBfvika 

rvagRksYgRBHbrmraCvaMg nigRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  5532 

 



K 

12-05-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 533 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl;enA 

GgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy  5539 

06-06-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 573 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2017 rbs;naykdæansvnkmμépÞkñúg  5541 

07-06-2017 -Rbkaselx 577 shv>Rbk sþIBI viFan nignItiviFIsRmab;GnuvtþBn§elIR)ak;cMNUl 

sRmab;saxaRkumh‘unbreTs  5545 

07-06-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 581 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nig 

Pñak;garebIkpþl;CMnYs rbs;RksYgeTscrN_   5548 

13-06-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 591 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; nig 

Pñak;garebIkpþl;CMnYs rbs;RksYgkic©karnarI  5551 

13-06-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 592 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæanKaMBarbrisßan énRksYgbrisßan  5554 

13-06-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 593 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2017 rbs;GKÁnaykdæanKaMBarbrisßan énRksYgbrisßan  5557 

14-06-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 597 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþGgÁPaBfvika rvag 

GaCJaFrsvnkmμCati nigRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  5562 

14-06-2017 -Rbkaselx 598 shv>Rbk sþIBI karpþl;R)ak;]btßmÖelIkTwkcitþCUnGKÁnaykdæan 

]sSahkmμhirBaØvtßú  5564 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkarBarCati 

04-07-2017 -esckþIsRmcelx 020>ssr 2017 sþIBI karbegáItRkumkargarRtYtBinitü epÞogpÞat; 

bBa¢I kt;elxGavuF nigkarerobcMTukdak; 5572 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54805480



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54815481



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54825482



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54835483



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54845484



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54855485



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54865486



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54875487



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54885488



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54895489



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54905490



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54915491



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54925492



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54935493



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54945494



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54955495



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54965496



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54975497



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54985498



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54995499



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55005500



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55015501



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55025502



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55035503



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55045504



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55055505



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55065506



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55075507



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55085508



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55095509



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55105510



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55115511



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55125512



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55135513



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55145514



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55155515



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55165516



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55175517



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55185518



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55195519



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55205520



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55215521



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55225522



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55235523



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55245524



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55255525



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55265526



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55275527



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55285528



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55295529



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55305530



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55315531



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55325532



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55335533



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55345534



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55355535



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55365536



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55375537



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55385538



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55395539



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55405540



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55415541



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55425542



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55435543



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55445544



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55455545



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55465546



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55475547



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55485548



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55495549



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55505550



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55515551



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55525552



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55535553



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55545554



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55555555



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55565556



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55575557



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55585558



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55595559



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55605560



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55615561



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55625562



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55635563



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55645564



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55655565



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55665566



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55675567



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55685568



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55695569



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55705570



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55715571



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55725572



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55735573



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55745574



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55755575



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


