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k         N89/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
22-11-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1117¼015  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFn 

kmμmaRta 6 maRta 41 maRta 42 maRta 43 nigmaRta 95 énc,ab; sþIBI Clpl 

EdlRtUvRbkas[eRbIedayRBHraCRkmelx ns¼rkm¼0506¼011 cuHéf¶TI 21 

Ex ]sPa qñaM 2006   9660 

22-11-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1117¼016  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFn 

kmμmaRta 37 maRta 38 maRta 109  nigmaRta 136 énc,ab; sþIBI Rbkas 

nIybRttkákmμviBaØabnbRtm:UEdlmanGtßRbeyaCn_ nigKMnUr]sSahkmμ  EdlRtUv 

Rbkas[eRbIedayRBHraCRkmelx ns¼rkm¼0103¼005 cuHéf¶TI 22 Ex 

mkra qñaM 2003  9665 

2-RBHraCRkwtü   

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼949 sþIBI karlubeQμaHÉk]tþm can; rdæa ]tþm 

m®nþIfñak;elx 4 ecjBIRkbx½NÐTIsþIkarKN³rdæm®nþI edaysamIxøÜnTTYlmrNPaB 9670 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼950 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI nig 

kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 818 rUb 9671 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼951 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

karBarCati tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 764 rUb 9687 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼952 sþIBI smahrNkmμzannþrs½kþi dl;Ék]tþm  

m:ug Kwmehg eTAkñúgzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS fñak;elx 1 énRkbx½NÐm®nþI 

Bn§naKar RksYgmhaépÞ 9717 

 

 



x 
08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼953 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 19 

rUb 9718 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼954 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; CakrNIBiess 

dl;Ék]tþm tUc eCOn énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgGb;rM yuvCn nig 

kILa  9720 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼955 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

GtItPaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 02 énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgGPivDÆn_CnbT  9721 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼956 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tamGtIt 

PaBkargar CakrNIBiess dl;Ék]tþm eLA siT§ir:U énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enATIsþIkarKN³rdæm®nþI 9722 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼957 sþIBI kartemøIgfñak; tamkRmitsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgkic©karnarI 9723 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼958 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTs 

Can;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 9724 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼959 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamGtIt 

PaBkargar CakrNIBiess  dl;m®nþIraCkar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 9725 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼960 sþIBI kartemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt dl; 

elak h‘ag kaNul énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar 9726 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼961 sþIBI karEtgtaMgelak gYn viTU Ca ]kj:a 9727 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼963 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 13 rUb 9728  

 



K 
II-rdæsPa 

27-11-2017 -esckþIRbkaselx 142>rs sþIBI karTTYlsÁal;tMNagraRsþfμI cMnYn 44 rUb 9729 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
28-03-2017 -GnuRkwtüelx 47 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess QIlU Can Bu 

cay 9732 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 63 GnRk>bk sþIBI kardak;[Gnuvtþkm μviFIkat;bnßy¼lubbM)at; 

Bn§Kyrbs;RBHraCaNacRkkm<úCa RsbtamnamvlIéntaragBn§Kysuxdumrbs;Gas‘an 

qñaM 2012 eRkamkic©RBmeRBogBaNiC¢kmμTMnij enAeRkamkic©RBmeRBogRkbx½NÐ sþIBI 

kic©shRbtibtþikaresdækic©TUlMTUlaykñúgcMeNamrdæaPi)al énRbeTssmaCiksmaKm 

RbCaCatiGasIuGaeKñy_ nigsaFarNrdækUer: 9735 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 64 GnRk>bk sþIBI kardak;[Gnuvtþkm μviFIkat;bnßy¼lubbM)at; 

Bn§Kyrbs;RBHraCaNacRkkm<úCa RsbtamnamvlI éntaragBn§Kysuxdumrbs;Gas‘an 

qñaM 2012 eRkamkic©RBmeRBogBaNiC¢kmμTMnij énkic©RBmeRBogRkbx½NÐ sþIBI 

kic©shRbtibtþikaresdækic©TUlMTUlayrvagsmaKmRbCaCatiGasIuGaeKñy_ nigsaFarNrdæ 

RbCamanitcin 9738 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 65 GnRk>bk sþIBI kardak;[Gnuvtþkm μviFIkat;bnßy¼lubbM)at; 

Bn§Kyrbs;RBHraCaNacRkkm<úCa RsbtamnamvlI éntaragBn§Kysuxdumrbs;Gas‘an 

qñaM 2012 eRkamkic©RBmeRBogBaNiC¢kmμTMnij enAeRkamkic©RBmeRBogRkbx½NÐ sþIBI 

kic©shRbtibtþikaresdækic©TUlMTUlayrvagsmaKmRbCaCatiGasIuGaeKñy_ nigsaFarNrdæ 

\NÐa 9741 

28-11-2017 -GnuRkwtüelx 202 GnRk>bk sþIBI RbtiTinQb;sRmakkargarrbs;m®nþIraCkar 

nieyaCit kmμkr RbcaMqñaM 2018 9744 

17-11-2017 -GnuRkwtüelx 1295 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9746 

 

 



X 
17-11-2017 -GnuRkwtüelx 1296 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9747 

20-11-2017 -GnuRkwtüelx 1297 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 9748 

20-11-2017 -GnuRkwtüelx 1298 GnRk>tt sþIBI karlubeQ μaH nayTahan 9749 

20-11-2017 -GnuRkwtüelx 1299 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9750 

21-11-2017 -GnuRkwtüelx 1300 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9751 

21-11-2017 -GnuRkwtüelx 1301 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9752 

22-11-2017 -GnuRkwtüelx 1302 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 9754 

22-11-2017 -GnuRkwtüelx 1303 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9755 

22-11-2017 -GnuRkwtüelx 1304 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9756 

22-11-2017 -GnuRkwtüelx 1305 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 9757 

22-11-2017 -GnuRkwtüelx 1306 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 9758 

22-11-2017 -GnuRkwtüelx 1307 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9761 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1308 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar[cUlnivtþn_ 9766 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1309 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9768 

2-saracrENnaM   

28-11-2017 -saracrENnaMelx 05 srNn sþIBI karcat;taMgxYbelIkTI 35 TivaCnBikar 

GnþrCati nigxYbelIkTI 19 TivaCnBikarkm<úCa eRkamRbFanbT eFVI[manPaB 

rwgmaM RsbnwgsgÁmmYymansnþiPaBsRmab;TaMgGs;Kña éf¶TI 3 Ex FñÚ qñaM 2017  9769 

IV-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

13-11-2017 -Rbkaselx 1171 shv>Rbk sþIBI kardak;Bn§ nigGakrCabnÞúkrdæ elIkarnaMcUl 

rfynþÉkCn rbs;m®nþIkarTUtCan;x<s; mkBIeRkARbeTs  9771 

20-11-2017 -Rbkaselx 1190 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl sRmab;qñaM 2017 

rbs;RksYgesdækic© nighirBaØvtßú  9774  

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96609660



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96619661



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96629662



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96639663



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96649664



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96659665



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96669666



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96679667



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96689668



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96699669



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96709670



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96719671



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96729672



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96739673



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96749674



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96759675



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96769676



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96779677



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96789678



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96799679



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96809680



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96819681



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96829682



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96839683



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96849684



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96859685



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96869686



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96879687



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96889688



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96899689



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96909690



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96919691



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96929692



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96939693



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96949694



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96959695



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96969696



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96979697



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96989698



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96999699



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97009700



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97019701



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97029702



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97039703



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97049704



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97059705



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97069706



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97079707



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97089708



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97099709



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97109710



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97119711



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97129712



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97139713



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97149714



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97159715



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97169716



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97179717



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97189718



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97199719



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97209720



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97219721



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97229722



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97239723



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97249724



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97259725



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97269726



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97279727



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97289728



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97299729



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97309730



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97319731



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97329732



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97339733



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97349734



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97359735



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97369736



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97379737



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97389738



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97399739



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97409740



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97419741



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97429742



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97439743



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97449744



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97459745



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97469746



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97479747



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97489748



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97499749



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97509750



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97519751



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97529752



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97539753



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97549754



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97559755



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97569756



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97579757



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97589758



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97599759



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97609760



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97619761



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97629762



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97639763



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97649764



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97659765



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97669766



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97679767



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97689768



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97699769



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97709770



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97719771



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97729772



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97739773



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97749774



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97759775



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកំុព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


