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k         N62/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

05-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼603 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 6416 

10-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼605 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 

énraCbNÐitüsPakm<úCa cMnYn 06 rUb 6417 

12-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼608 sþIBI karepÞrmuxtMENgelak hm em:gEs 

GnuRbFansaladMbUgextþkMBg;qñaMg [mkbeRmIkargarCaGnuRbFansaladMbUgraCFanI 

PñMeBj 6419 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
15-08-2017 -GnuRkwtüelx 128 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;shKmn_ énEdn 

CRmkstVéRBPñM»r:al; elIépÞdITMhM   695/52 hikta sßitkñúgPUmisa®sþ PUmidUg XMu 

tasal Rsuk»r:al extþkMBg;s<W   6420 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 129 GnRk>bk sþIBI karlubecal nigkardkhUtÉksarrdæ)al 

km<úCaminRbRktI EdlCnbreTskMBugkan;kab;eRbIR)as;  6424 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 819 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6427 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 820 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6428 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 821 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6432 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 822 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6437 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 823 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 6438 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 824 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6440 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 825 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6442 

 



x 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 826 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6443 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 827 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6444 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 828 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6447 

14-08-2017 -GnuRkwtüelx 829 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6451 

14-08-2017 -GnuRkwtüelx 830 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6453 

14-08-2017 -GnuRkwtüelx 831 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 6455 

14-08-2017 -GnuRkwtüelx 832 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6457 

14-08-2017 -GnuRkwtüelx 833 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6459 

14-08-2017 -GnuRkwtüelx 834 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 6460 

14-08-2017 -GnuRkwtüelx 835 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 6462 

14-08-2017 -GnuRkwtüelx 836 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigdMeLIgzannþrs½kþimkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ nigRksYgksikmμ 

rukçaRbmaj; nigensaT 6464 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 837 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6466 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 838 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6467 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 839 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6468 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 840 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6470 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 841 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 6472 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 842 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6473 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 843 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6474 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 844 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6475 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 845 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6476 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 846 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6477 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 848 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 6478 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 849 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

m®nþIraCkar 6479 

 



K 
15-08-2017 -GnuRkwtüelx 850 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþim®nIþ 

nKr)alCati 6480 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 851 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþim®nIþ 

nKr)alCati 6481 

2-esckþIseRmc 
09-08-2017 -esckþIseRmcelx 63 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 6482 

III-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú  

07-07-2017 

 

-RbkasrYmelx 649 shv>Rbk sþIBI karpþl;fvikargVan;elIkarRKb;RKg nigkar 

RbmUlcMNUlBIkéRmesvasaFaN³ rbs;RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; 6484 

2-FnaKarCati én km<úCa 
10-08-2017 -Rbkaselx F7>017>201>Rbk sþIBI karbegáItKN³kmμkarbBaØtþikmμRKwHsßan 

FnaKar nighirjØvtßú 6505 

10-08-2017 -Rbkaselx F7>017>202>Rbk sþIBI karbegáItKN³kmμkarRbtibtþikarRtYtBinitü 

RKwHsßanFnaKar nighirjØvtßú 6508  

 3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
24-05-2017 -Rbkaselx 222 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:arUsan; pøasÞIk 

¬PñMeBj¦ begáIteragcRk  pliteRKOgbnSMrfynþBI)øasÞik nigsmÖar³sMNg; ¬Ekécñ 

Edk¦ 6512 

24-05-2017 -Rbkaselx 223 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIurwm ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk  kat;edrsemøókbMBak; 6515 

24-05-2017 -Rbkaselx 224 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘un exg hÁaemn 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk  kat;edrsemøókbMBak; 6518 

26-05-2017 -Rbkaselx 225 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Lak;KI LÚEr:l 

Giunevsmiun É>k begáIteragcRk  kat;edrsemøókbMBak; 6521 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64166416



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64176417



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64186418



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64196419



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64206420



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64216421



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64226422



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64236423



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64246424



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64256425



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64266426



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64276427



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64286428



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64296429



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64306430



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64316431



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64326432



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64336433



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64346434



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64356435



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64366436



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64376437



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64386438



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64396439



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64406440



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64416441



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64426442



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64436443



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64446444



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64456445



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64466446



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64476447



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64486448



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64496449



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64506450



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64516451



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64526452



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64536453



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64546454



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64556455



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64566456



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64576457



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64586458



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64596459



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64606460



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64616461



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64626462



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64636463



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64646464



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64656465



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64666466



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64676467



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64686468



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64696469



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64706470



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64716471



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64726472



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64736473



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64746474



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64756475



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64766476



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64776477



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64786478



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64796479



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64806480



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64816481



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64826482



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64836483



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64846484



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64856485



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64866486



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64876487



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64886488



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64896489



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64906490



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64916491



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64926492



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64936493



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64946494



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64956495



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64966496



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64976497



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64986498



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64996499



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65006500



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65016501



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65026502



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65036503



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65046504



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65056505



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65066506



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65076507



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65086508



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65096509



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65106510



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65116511



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65126512



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65136513



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65146514



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65156515



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65166516



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65176517



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65186518



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65196519



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65206520



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65216521



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65226522



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65236523



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


