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k         N70/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

04-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼679 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak eBA sar:avuF 

BIzannþrs½kþivresnIy_eTa énRkbx½NÐm®nþInKr)alCati mkzannþrs½kþivrm®nþI fñak;elx 

2  énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 7440 

04-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼680 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkarcMnYn 59 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enATIsþIkarKN³rdæm®nþI 7441 

04-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼681 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

40 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú  7445 

05-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼682 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

mMum Nada CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYg 

mhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayBMuTTYlykR)ak; 

ebovtS  7448 

05-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼683 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék CUn 

elak]tþmesnIy_eTa s eft naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  7449 

05-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼684 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 12 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigm®nþIbec©keTsCan;x<s; 

enARksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 7450 

05-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼685 sþIBI karbþÚr nigdMeLIgRbePTRkbx½NÐCa 

krNIBiessdl;elak b‘ut can;Na énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

vb,Fm’ nigviciRtsil,³ 7452 

 

 



x 

05-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼686 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamkRmit 

sBaØabRt dl;m®nþIraCkar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; enARksYg 

karbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 7453 

05-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼687 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

48 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgGPivDÆn_CnbT 7455 

05-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼688 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

33 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nig 

sMNg; 7458 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
 -GnuRkwtüelx 143-144 GnRk>bk minTan;)anTTYl   

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 145 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK  7461 

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 146 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénRkumRbwkSaCati 

PasaExμr  7464 

04-09-2017 -GnuRkwtüelx 147 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika  7469 

04-09-2017 -GnuRkwtüelx 148 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika  7471 

30-08-2017 -GnuRkwtüelx 1009 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7473 

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 1010 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 7475 

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 1011 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 7476 

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 1012 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigbþÚrRbePTRkbx½NÐ 

m®nþIraCkar 7477 

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 1013 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7479 

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 1014 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énsaklviTüal½yviTüasa®sþsuxaPi)al 7481 

 

 



K 
31-08-2017 -GnuRkwtüelx 1015 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7483 

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 1016 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7485 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1017 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 7486 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1018 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7487 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1019 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7488 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1020 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7489 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1021 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7491 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1022 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7493 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1023 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7496 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1024 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7506 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1025 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 7507 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1026 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7508 

01-09-2017 -GnuRkwtüelx 1027 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati  7509 

05-09-2017 -GnuRkwtüelx 1028 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7510 

05-09-2017 -GnuRkwtüelx 1029 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énmUlniFiCnBikar 7512 

05-09-2017 -GnuRkwtüelx 1030 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7514 

05-09-2017 -GnuRkwtüelx 1031 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 7516 

05-09-2017 -GnuRkwtüelx 1032 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysuvtßara 7518 

05-09-2017 -GnuRkwtüelx 1033 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7519 

05-09-2017 -GnuRkwtüelx 1034 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énmnÞIreBTükal;Em:t 7522 

 

 



X 

 -GnuRkwtüelx 1035-1036 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

07-09-2017 -GnuRkwtüelx 1037 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énmnÞIreBTümitþPaBExμr-sUevot 7524 

07-09-2017 -GnuRkwtüelx 1038 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énmnÞIreBTüRBHGgÁDYg 7526 

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 69¦  7528 

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 69¦  7530+++ 

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74407440



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74417441



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74427442



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74437443



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74447444



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74457445



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74467446



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74477447



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74487448



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74497449



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74507450



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74517451



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74527452



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74537453



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74547454



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74557455



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74567456



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74577457



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74587458



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74597459



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74607460



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74617461



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74627462



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74637463



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74647464



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74657465



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74667466



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74677467



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74687468



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74697469



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74707470



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74717471



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74727472



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74737473



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74747474



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74757475



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74767476



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74777477



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74787478



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74797479



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74807480



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74817481



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74827482



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74837483



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74847484



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74857485



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74867486



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74877487



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74887488



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74897489



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74907490



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74917491



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74927492



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74937493



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74947494



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74957495



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74967496



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74977497



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74987498



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 74997499



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75007500



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75017501



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75027502



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75037503



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75047504



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75057505



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75067506



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75077507



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75087508



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75097509



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75107510



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75117511



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75127512



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75137513



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75147514



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75157515



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75167516



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75177517



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75187518



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75197519



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75207520



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75217521



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75227522



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75237523



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75247524



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75257525



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75267526



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75277527



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៩

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75287528



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75297529



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75307530



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75317531



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75327532



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75337533



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75347534



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75357535



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75367536



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75377537



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75387538



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75397539



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75407540



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75417541



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75427542



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75437543



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75447544



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75457545



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75467546



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75477547



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75487548



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75497549



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75507550



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75517551



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75527552



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75537553



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75547554



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75557555



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75567556



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75577557



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75587558



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75597559



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75607560



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75617561



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75627562



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75637563



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75647564



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75657565



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75667566



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75677567



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75687568



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75697569



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75707570



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75717571



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75727572



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75737573



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75747574



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75757575



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75767576



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75777577



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75787578



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧១

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75797579



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


