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k         N73/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

29-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼697 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

G‘uk smviTüa CaRbtiPUraCrdæaPi)al TTYlbnÞúkCanaykebLaCatirbbsnþisuxsgÁm 

énRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ manzan³esμI rdæelxaFikar 7862 

29-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼698 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 13  

rUb 7863 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
28-09-2017 -GnuRkwtüelx 154 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7864 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 155 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;mNÐl 

yuvnItism,Ta 7866 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 156 GnRk>bk sþIBI karbegáItmnÞIrsarkarI ctumux énRBHraCa 

NacRkkm<úCa 7872 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 157 GnRk>bk sþIBI karbegáItmnÞIrsarkarI v:ay eG‘m vI  

énRBHraCaNacRkkm<úCa 7875 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 925 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7878 

18-09-2017 -GnuRkwtüelx 1064 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7880 

18-09-2017 -GnuRkwtüelx 1065 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7881 

25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1073 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7883 

25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1074 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 7886 

 

 



x 
25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1075 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7889 

25-09-2017 -GnuRkwtüelx 1076 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 7900 

26-09-2017 -GnuRkwtüelx 1077 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigepÞrParkic©m®nþIraCkar 7901 

27-09-2017 -GnuRkwtüelx 1078 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzan³ CUnm®nþIraCkar 7903 

27-09-2017 -GnuRkwtüelx 1079 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzan³CUnm®nþIraCkar 7904 

27-09-2017 -GnuRkwtüelx 1080 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7907 

27-09-2017 -GnuRkwtüelx 1081 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7908 

27-09-2017 -GnuRkwtüelx 1082 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigdMeLIgzannþrs½kþi mkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 7910 

27-09-2017 -GnuRkwtüelx 1083 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7912  

27-09-2017 -GnuRkwtüelx 1084 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar 7914 

27-09-2017 -GnuRkwtüelx 1085 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7916 

28-09-2017 -GnuRkwtüelx 1086 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7918 

28-09-2017 -GnuRkwtüelx 1087 GnRk>tt sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;CUnm®nþIraCkar 7920 

28-09-2017 -GnuRkwtüelx 1088 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 7922 

28-09-2017 -GnuRkwtüelx 1089 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7924 

28-09-2017 -GnuRkwtüelx 1090 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7926 

28-09-2017 -GnuRkwtüelx 1091 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaCati 

KaMBarsgÁm 7928 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1092 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþi 

mkCazannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 7930 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1093 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 7932 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1094 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7934 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1095 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7935 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1096 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7937 

 

 



K 
2-esckþIseRmc 

27-09-2017 -esckþIseRmcelx 82 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 7938 

27-09-2017 -esckþIseRmcelx 83 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 7940 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

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

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2017                                                                                ¬tmkBI raCkic©elx 72¦  7943 

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 72¦  7945 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
08-06-2017 -Rbkaselx 244 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GiuksIuDI e):ayEb:t xU 

GilFIDI begáIteragcRk pliteRKOgbgÁMúm:UtU nigeRKOgbgÁMúrfynþ  7990 

20-06-2017 -Rbkaselx 269 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vInNas hÁaemn 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  7993 

20-06-2017 -Rbkaselx 270 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un y:am:atu RBInFIg 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk e)aHBum< nigplitsmÖar³kariyal½yBIRkdas  7996 

20-06-2017 -Rbkaselx 271 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hayRtaemk É>k 

begáIteragcRk plitTwkbrisuT§  7999 

 
 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78627862



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78637863



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78647864



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78657865



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78667866



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78677867



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78687868



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78697869



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78707870



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78717871



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78727872



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78737873



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78747874



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78757875



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78767876



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78777877



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78787878



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78797879



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78807880



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78817881



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78827882



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78837883



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78847884



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78857885



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78867886



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78877887



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78887888



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78897889



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78907890



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78917891



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78927892



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78937893



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78947894



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78957895



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78967896



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78977897



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78987898



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 78997899



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79007900



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79017901



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79027902



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79037903



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79047904



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79057905



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79067906



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79077907



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79087908



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79097909



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79107910



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79117911



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79127912



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79137913



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79147914



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79157915



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79167916



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79177917



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79187918



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79197919



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79207920



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79217921



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79227922



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79237923



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79247924



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79257925



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79267926



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79277927



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79287928



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79297929



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79307930



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79317931



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79327932



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79337933



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79347934



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79357935



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79367936



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79377937



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79387938



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79397939



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79407940



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79417941



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79427942



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧២

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79437943



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79447944



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79457945



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79467946



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79477947



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79487948



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79497949



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79507950



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79517951



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79527952



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79537953



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79547954



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79557955



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79567956



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79577957



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79587958



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79597959



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79607960



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79617961



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79627962



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79637963



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79647964



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79657965



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79667966



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79677967



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79687968



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79697969



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79707970



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79717971



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79727972



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79737973



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79747974



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79757975



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79767976



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79777977



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79787978



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79797979



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79807980



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79817981



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79827982



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79837983



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79847984



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79857985



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79867986



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79877987



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79887988



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៤

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79897989



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79907990



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79917991



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79927992



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79937993



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79947994



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79957995



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79967996



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79977997



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79987998



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 79997999



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80008000



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80018001



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


