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k         N72/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

27-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼691 sþIBI karbBa©b;Parkic© elakCMTav Ekv suFarI 

BIGKÁnayk énGKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú enARksYgFmμkar nigsasna edayrkSa 

TukRkbx½NÐ nigzannþrs½kþienAdEdl 7722 

27-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼692 sþIBI karsRmYlParkic©Ék]tþm eTB Pieyüari®nÞ 

BIGKÁnayk énGKÁnaykdæaneKalneya)ayesdækic© nighirBaØvtßúsaFarN³ mkCa 

GKÁnayk énGKÁnaykdæaneKalneya)ay rbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú 7723 

29-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼694 sþIBI kartemøIgzan³dl;TIRbwkSapÞal;semþc 

GKÁmhaesnabtIeteCa  h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa cMnYn 09 

rUb  7724 

29-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼695 sþIBI kartemøIgzan³dl;smaCikRkumelxasemþc 

GKÁmhaesnabtIeteCa  h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa cMnYn 37 

rUb  7725 

29-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼696 sþIBI kartemøIgzan³dl;Ék]tþm h‘un m:anit 

naykrgxuTÞkal½ysemþcGKÁmhaesnabtIeteCa  h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa  manzan³esμI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  nigtemøIg 

zan³dl;CMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa  h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa cMnYn 28  rUb 7727 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
06-09-2017 -GnuRkwtüelx 150 GnRk>bk sþIBI TivaCatiGb;rMbNþúHbNþalbec©keTs nig 

viC¢aCIv³ 7729 

 



x 
06-09-2017 -GnuRkwtüelx 151 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;viTüasßansIuGIuGU 7731 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 152 GnRk>bk sþIBI karbegáItTIPñak;garbBa¢ak;cMNayesva 

suxaPi)al CaRKwHsßansaFarN³rdæ)al 7734 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1046 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþim®nþI 

nKr)alCati 7752 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1047 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 7753 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1048 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7754 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1049 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg EtgtaMg nigRbKl; 

Parkic©m®nþIraCkar 7755 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1050 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;m®nþI 

raCkar 7757 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1051 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7759 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1052 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7760 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1053 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7761 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1054 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7764 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1055 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 7767 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1056 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7769 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1057 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymaskargar 7770 

15-09-2017 -GnuRkwtüelx 1058 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7772 

15-09-2017 -GnuRkwtüelx 1059 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7773 

15-09-2017 -GnuRkwtüelx 1060 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7774 

15-09-2017 -GnuRkwtüelx 1061 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7776 

15-09-2017 -GnuRkwtüelx 1062 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7777 

15-09-2017 -GnuRkwtüelx 1063 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7779 

 -GnuRkwtüelx 1064-1065 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

 



K 
22-09-2017 -GnuRkwtüelx 1066 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 7780 

22-09-2017 -GnuRkwtüelx 1067 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 7783 

25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1068 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7785 

25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1069 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 7786 

25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1070 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;kñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 7787 

25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1071 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg epÞr nigRbKl;Parkic©CUn 

m®nþIraCkar 7789 

25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1072 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tamkRmit 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 7791 

2-esckþIseRmc 
12-09-2017 -esckþIseRmcelx 80 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 7794 

12-09-2017 -esckþIseRmcelx 81 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 7796 

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 71¦  7798 

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 71¦  7800 

 
 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77227722



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77237723



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77247724



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77257725



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77267726



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77277727



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77287728



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77297729



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77307730



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77317731



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77327732



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77337733



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77347734



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77357735



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77367736



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77377737



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77387738



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77397739



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77407740



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77417741



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77427742



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77437743



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77447744



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77457745



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77467746



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77477747



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77487748



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77497749



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77507750



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77517751



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77527752



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77537753



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77547754



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77557755



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77567756



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77577757



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77587758



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77597759



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77607760



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77617761



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77627762



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77637763



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77647764



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77657765



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77667766



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77677767



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77687768



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77697769



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77707770



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77717771



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77727772



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77737773



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77747774



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77757775



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77767776



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77777777



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77787778



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77797779



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77807780



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77817781



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77827782



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77837783



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77847784



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77857785



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77867786



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77877787



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77887788



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77897789



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77907790



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77917791



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77927792



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77937793



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77947794



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77957795



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77967796



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77977797



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧១

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77987798



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77997799



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78007800



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78017801



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78027802



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78037803



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78047804



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78057805



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78067806



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78077807



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78087808



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78097809



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78107810



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78117811



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78127812



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78137813



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78147814



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78157815



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78167816



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78177817



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78187818



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78197819



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78207820



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78217821



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78227822



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78237823



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78247824



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78257825



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78267826



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78277827



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78287828



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78297829



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78307830



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78317831



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78327832



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78337833



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78347834



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78357835



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78367836



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78377837



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78387838



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78397839



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78407840



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78417841



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78427842



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78437843



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78447844



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78457845



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78467846



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78477847



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78487848



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78497849



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78507850



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78517851



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78527852



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78537853



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78547854



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78557855



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78567856



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78577857



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78587858



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78597859



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78607860



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៣

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78617861



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


