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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

30-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼656 sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgÉk]tþm  

ekIt eskaNU CaGKÁelxaFikar énGKÁelxaFikardæanRksYgyutþiFm’ CMnYsÉk]tþm 

c½nÞ mena EdlRtUvcUlnivtþn_ 7300 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼657 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_ 

BiBah_dl;elak ebGr hSavIey: hg;rI ¬BÉAUR Xavier Pierre-Henri¦ CnCati 

)araMg sBa¢ati)araMg  7301 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼658 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ehg vNÑa Ca 

]kBaJ:a 7302 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼659 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

esg h‘n;sIu CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar 7303 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼660 sþIBI karbþÚr nigdMeLIgRbePTRkbx½NÐ 

RsbtammuxtMENg nigGtItPaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar cMnYn 03 rUb 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgcMnYn 02  7304 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼661 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

CUnvresnIy_Ék em:A c½nÞKuCna naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ 7305 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼662 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmnavIRtI 

nayTahan fñak;vrnavI énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 05 rUb 7306 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼663 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék CUn 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 03 rUb 7307 

 



x 

31-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼664 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamGtIt 

PaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar cMnYn 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 7308 

01-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼668 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak lU epg ¬LIU PENG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH 

hug lI ¬HONG  LY ¦ 7309 

01-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼669 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;kBaØa hVag Cugy:av ¬FANG QIONGYAO¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

mkCaeQμaH hVag lINa ¬FANG  LYNA ¦ 7310 

01-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼670 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak v:ag hVÚehO ¬WANG FUHE¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

mkCaeQμaH v:ag mha ¬WANG MOHA ¦ 7311 

01-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼671 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak ey:A qagswug ¬YAO CHANGSHENG¦ nigkUnRbus ey:A CInév: 

¬YAO JUNWEI¦  RBmTaMgkUnRsI ey:A CInlI ¬YAO JUNLI¦  CnCaticin sBa¢ati 

cin  7312 

01-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼672 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak pan ):avhY ¬PAN BAOHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

mkCaeQμaH pan CasIufa ¬PAN CHEASITHA ¦ 7313 

01-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼673 sþIBI karbBa©b;muxdMENgÉk]tþm GHm:at; 

y:Hy:a BIrdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 7314 

01-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼674 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBnayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

cMnYn 05 rUb 7315 

04-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼675 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm DI LaMfa Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgGPivDÆn_CnbT 7316 

 



K 
04-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼676 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ cMnYn 08 rUb  7317 

04-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼677 sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

CUnnaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 04 rUb 7318 

04-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼678 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

CUn]tþmesnIy_RtI G‘uc suxun naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 7319 

 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
30-08-2017 -GnuRkwtüelx 142 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika   7320 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 909 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμaFikarCati 

bNþúHbNþal 7322 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 990 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7326 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 991 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 7328 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 992 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7329 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 993 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7355  

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 994 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 7357 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 995 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigepÞrsRmYlParkic© CUnm®nþI 

raCkar 7359 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 996 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7361 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 997 GnRk>tt sþIBI niy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak;m®nþIraCkar 7364 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 998 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7366 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 999 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7369 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1000 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7370 

 



X 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1001 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigdMeLIgzannþrs½kþimkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 7371 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1002 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7372 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1003 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7373 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1004 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7374 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1005 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7375 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1006 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþieTACazannþrs½kþi 

nayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ nigRksYgksikmμ rukça 

Rbmaj; nigensaT 7376 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1007 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7378 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1008 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigdMeLIgzannþrs½kþimkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 7380 

2-esckþIseRmc 
04-09-2017 -esckþIseRmcelx 76 ssr sþIBI karbegáItGnuKN³kmμaFikarbec©keTscRmuH 

enAkñúgtMbn;TamTarEdnsmuRTRtYtKña km<úCa-éf 7382 

04-09-2017 -esckþIseRmcelx 77 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGPivDÆn_rYmKña enAkñúg 

tMbn;TamTarEdnsmuRTRtYtKñakm<úCa-éf 7385 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

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

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2017                                                                                  ¬tmkBI raCkic©elx 68¦  7387 

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

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

RKgqñaM 2017                                                          ¬tmkBI raCkic©elx 68¦  7389 

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73007300



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73017301



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73027302



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73037303



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73047304



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73057305



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73067306



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73077307



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73087308



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73097309



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73107310



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73117311



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73127312



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73137313



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73147314



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73157315



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73167316



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73177317



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73187318



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73197319



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73207320



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73217321



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73227322



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73237323



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73247324



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73257325



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73267326



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73277327



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73287328



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73297329



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73307330



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73317331



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73327332



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73337333



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73347334



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73357335



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73367336



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73377337



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73387338



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73397339



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73407340



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73417341



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73427342



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73437343



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73447344



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73457345



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73467346



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73477347



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73487348



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73497349



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73507350



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73517351



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73527352



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73537353



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73547354



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73557355



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73567356



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73577357



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73587358



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73597359



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73607360



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73617361



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73627362



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73637363



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73647364



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73657365



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73667366



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73677367



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73687368



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73697369



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73707370



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73717371



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73727372



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73737373



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73747374



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73757375



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73767376



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73777377



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73787378



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73797379



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73807380



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73817381



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73827382



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73837383



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73847384



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73857385



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73867386



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៨

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73877387



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73887388



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73897389



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73907390



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73917391



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73927392



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73937393



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73947394



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73957395



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73967396



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73977397



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73987398



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 73997399



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74007400



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74017401



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74027402



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74037403



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74047404



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74057405



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74067406



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74077407



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74087408



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74097409



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74107410



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74117411



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74127412



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74137413



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74147414



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74157415



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74167416



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74177417



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74187418



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74197419



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74207420



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74217421



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74227422



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74237423



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74247424



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74257425



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74267426



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74277427



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74287428



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74297429



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74307430



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74317431



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74327432



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74337433



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74347434



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74357435



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74367436



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74377437



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74387438



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧០

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74397439



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


