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k        N24/17 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

17-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼279 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 03 rUb 2306 

17-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼280 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_ 

dl;naynKr)alCan;x<s; nignaynKr)alfñak; ]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 05 rUb 2307 

17-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼281 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 

cMnYn 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 2308 

17-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼282 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 

cMnYn 55 nak; énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 2309 

17-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼283 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBelak yun eBA énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  2312 

17-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼284 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ Gs;elak elakRsI nig])asika cMnYn 68 

GgÁ¼rUb 2313 

17-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼285 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 10 rUb 2315 

17-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼286 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI kBaØa nigkg 

kmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 301 rUb 2316 

20-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼287 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

CUnelak]tþmesnIy_RtI  eFov suxn naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  2322 



x 

20-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼288 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExµr eday 

KµankarbgçitbgçM dl;GñkRsI CMu FIta ¬CHUM THIDA¦ CnCatiExµr sBa¢atiExµr Edl 

bc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 2323 

20-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼289 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExµr eday 

KµankarbgçitbgçM dl;GñkRsI lIm vNÑa ¬LIM VANNA¦ CnCatiExµr sBa¢atiExµr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 2324 

20-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼290 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 93 rUb 2325 

22-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼291 sþIBI karbBa©ab;muxtMENgÉk]tþm       

kwmr½tñ visidæ BITIRbwkSa nignaykxuTÞkal½y semþcvibulbBaØa sux Gan ]bnayk 

rdæm®nþI nigCardæm®nþITTYlbnÞúkTIsþIkarKN³rdæm®nþI EtgtaMg nigpþl;zan³CUnÉk]tþm 

kwmr½tñ visidæ CanaykrgxuTÞkal½y semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæm®nþI 2329 

22-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼292 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 74  GgÁ¼rUb 2330 

22-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼293 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI  

kBaØa nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 56 rUb 2332 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 40 GnRk>bk sþIBI kartemøIgR)ak;]btßmÖRbcaMExcMeBaHsmaCik 

RkumRbwkSaraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ XMu sgáat; nigm®nþIPUmi  2334 

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 41 GnRk>bk sþIBI karEkERb nigkartemøIgrbbsnþisuxsgÁm 

sRmab;GtItm®nþIraCkarsIuvil nigGtItyuT§Cn 2337 

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 42 GnRk>bk sþIBI karpþl;R)ak;]btßmÖkñúg»kasBiFIcUlqñaMfµI 

RbéBNICati qñaMrka nBVs½k BuT§skraC 2560 2340 



K 

20-03-2017 -GnuRkwtüelx 43 GnRk>bk  sþIBI karEksRmYlcMNucTI 1 maRta 2 énGnuRkwtü 

elx 15 GnRk cuHéf¶TI 05 Ex emsa qñaM 1994 2343 

05-03-2017 -GnuRkwtüelx 305 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2345 

2-esckþIseRmc  

17-03-2017 -esckþIseRmcelx 21 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;CaticuH 

mUldæan edIm,IRtYtBinitü  nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§saRsþ 

ctuekaN dMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2371 

17-03-2017 -esckþIseRmcelx 22 ssr sþIBI karEtgtaMgRbFanRkumkargarfñak;CaticuH 

mUldæan edIm,IRtYtBinitü  nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§saRsþ 

ctuekaN dMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2373 

21-03-2017 -esckþIseRmcelx 23 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµkarerobcM 

Epnkarkic©shRbtibtþikareTVrPaKI enAkñúgRkbx½NÐénkic©shRbtibtþikaresdækic© 

pøÚvsURt nigpøÚvsmuRTstvtSTI 21 rvagRBHraCaNacRkkm<úCa nigsaFarNrdæ 

RbCamanitcin 2375 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 198 shv>hk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2017 rbs;naykdæanbzmsikSa 2378 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 200 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;naykdæannItikmµ 2382 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 202 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;tulakarkMBUl 2386 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

01-03-2017 -Rbkaselx 079 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[elak eLA mIEsl 

begáIteragcRk EkécñRkdas 2391 

09-03-2017 -Rbkaselx 083 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un KirIrmü hV‘Úd 

Rbdak;sin ¬ex>eGhV>PI¦ begáIteragcRk plitdMNab;EpøeQI 2394 



X 

09-03-2017 -Rbkaselx 084 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un faNaev eleDIr 

hÁÚds_ emnUehVkqWrW begáIteragcRk plitEs,keCIg 2397 

13-03-2017 -Rbkaselx 088 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eCd san; hÁamiun 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2400 

13-03-2017 -Rbkaselx 089 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eRhÁn FVIn 

GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ PIGilsIu begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 2403 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23062306



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23072307



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23082308



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23092309



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23102310



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23112311



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23122312



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23132313



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23142314



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23152315



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23162316



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23172317



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23182318



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23192319



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23202320



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23212321



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23222322



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23232323



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23242324



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23252325



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23262326



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23272327



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23282328



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23292329



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23302330



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23312331



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23322332



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23332333



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23342334



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23352335



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23362336



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23372337



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23382338



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23392339



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23402340



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23412341



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23422342



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23432343



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23442344



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23452345



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23462346



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23472347



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23482348



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23492349



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23502350



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23512351



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23522352



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23532353



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23542354



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23552355



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23562356



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23572357



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23582358



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23592359



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23602360



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23612361



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23622362



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23632363



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23642364



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23652365



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23662366



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23672367



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23682368



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23692369



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23702370



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23712371



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23722372



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23732373



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23742374



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23752375



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23762376



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23772377



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23782378



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23792379



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23802380



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23812381



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23822382



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23832383



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23842384



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23852385



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23862386



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23872387



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23882388



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23892389



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23902390



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23912391



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23922392



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23932393



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23942394



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23952395



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23962396



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23972397



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23982398



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23992399



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24002400



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24012401



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24022402



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24032403



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24042404



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24052405



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


