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k         N65/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

22-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼618 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcvibulesnaPkþI say QMu RbFanRBwT§sPa manzan³esμI  rdæelxaFikar cMnYn 

02 rUb 6740 

22-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼619 sþIBI karbegáItKN³kmμaFikarCatiRbqaMg 

TaruNkmμ GMeBIeXareXA GMeBIGmnusSFm’ GMeBIeFVITukçbukemñj b¤TNÐkmμ 6741 

22-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼620 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

sM savuF CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún manzan³esμI GKÁnayk 6748 

22-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼621 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys suvtßara fñak; mhaesrIvDÆn_  cMeBaH RBHetCKuN pwg suxa nigelakCMTav 

sU sMGat   6749 

22-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼622 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm ]tþm 

esnIy_Ék swum vNÑa CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar 6750 

22-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼623 sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_eTa dl;elak Gwum RbNita naynKr)al fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 6751 

22-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼624 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl; nayTahan 

¬narI¦ fñak;; ]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_  énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 14 rUb 6752 

22-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼625 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys munIsaraP½NÐ  tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak cMnYn  12  rUb 6754 

23-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼626 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm  sux BuT§IvuF Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 6755 

 



x  

23-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼627 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

GmRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ cMnYn 23 rUb 6756 

23-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼628 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar cMnYn 02 rUb 

rbs;RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; 6758 

II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 
30-08-2017 -esckþIseRmcelx 38¼2017 kbF>ssr sþIBI viesaFnkmμRbkar 4 Rbkar 7 

nigRbkar 8 énbTbBa¢aépÞkñúg énRkumRbwkSaFmμnuBaØ 6759 

04-09-2017 -esckþIseRmcelx 188¼028¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 04 Ex kBaØa qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 345¼083¼2017  cuHéf¶TI 21 Ex  sIha qñaM 2017 6761 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
18-08-2017 -GnuRkwtüelx 131 GnRk>bk sþIBI lkçxNÐ nigviFankarnana sþIBI karbgáar nig 

karBnøt;GKÁiP½y   6764 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 883 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 6774 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 893 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6776 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 894 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6778 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 895 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCan;x<s; 6785 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 896 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6786 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 897 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 6787 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 898 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 6788 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 899 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6789 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 900 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6790 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 901 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6796 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 902 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6798 

 

 



K 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 903 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6800 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 904 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6803 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 905 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6808 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 906 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6809 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 907 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6811 

2-esckþIseRmc 
24-08-2017 -esckþIseRmcelx 67 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)almUl 

niFikatBVkic©esvasklTUrKmnaKmn_ 6812 

24-08-2017 -esckþIseRmcelx 68 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)almUl 

niFiénkarksagsmtßPaB nigkarRsavRCav nigkarGPivDÆelIvis½yTUrKmnaKmn_ 

nigbec©kviTüaKmnaKmn_ nigB½t’man 6814 

24-08-2017 -esckþIseRmcelx 69 ssr sþIBI kareRCIserIsBlTahan 6816 

3-saracr 
24-08-2017 -saracrelx 04 sr sþIBI karerobcMTivamnusScas;km<úCa nigTivamnusScas; 

GnþrCati éf¶TI 1 Ex tula qñaM 2017 6817 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

26-12-2016 -Rbkaselx 1552 shv>Rbk sþIBI karRbKl;katBVkic©RbmUlcMNUlfvikafñak;Cati 

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2017                                        ¬teTA raCkic©elx 66¦  6820 

26-12-2016 -Rbkaselx 1554 shv>Rbk sþIBI karEbgEck\NTancMNayfvikafñak;CatiépÞkñúg 

CMBUktamcMNat;fñak;esdækic© nigcMNat;fñak;kmμviFI énmatikafvika sRmab;karRKb; 

RKgqñaM 2017                                                             ¬teTA raCkic©elx 66¦  6822 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
08-06-2017 -Rbkaselx 241 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un dug PU RkecH 

GPivDÆn_ ekAs‘U begáIteragcRk  EkécñC½rekAs‘U 6877 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67406740



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67416741



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67426742



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67436743



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67446744



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67456745



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67466746



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67476747



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67486748



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67496749



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67506750



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67516751



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67526752



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67536753



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67546754



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67556755



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67566756



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67576757



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67586758



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67596759



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67606760



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67616761



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67626762



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67636763



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67646764



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67656765



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67666766



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67676767



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67686768



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67696769



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67706770



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67716771



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67726772



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67736773



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67746774



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67756775



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67766776



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67776777



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67786778



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67796779



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67806780



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67816781



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67826782



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67836783



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67846784



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67856785



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67866786



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67876787



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67886788



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67896789



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67906790



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67916791



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67926792



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67936793



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67946794



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67956795



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67966796



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67976797



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67986798



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67996799



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68006800



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68016801



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68026802



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68036803



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68046804



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68056805



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68066806



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68076807



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68086808



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68096809



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68106810



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68116811



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68126812



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68136813



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68146814



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68156815



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68166816



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68176817



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68186818



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68196819



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68206820



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68216821



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68226822



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68236823



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68246824



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68256825



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68266826



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68276827



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68286828



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68296829



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68306830



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68316831



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68326832



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68336833



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68346834



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68356835



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68366836



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68376837



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68386838



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68396839



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68406840



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68416841



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68426842



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68436843



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68446844



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68456845



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68466846



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68476847



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68486848



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68496849



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68506850



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68516851



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68526852



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68536853



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68546854



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68556855



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68566856



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68576857



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68586858



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68596859



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68606860



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68616861



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68626862



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68636863



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68646864



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68656865



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68666866



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68676867



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68686868



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68696869



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68706870



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68716871



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68726872



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68736873



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68746874



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68756875



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៦

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68766876



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68776877



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68786878



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68796879



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


