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k         N29/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼325 sþIBI kareFVIniy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak; CUn 

m®nþIraCkar cMnYn 04 nak; énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgksikmμ 

rukçaRbmaj; nigensaT 2844 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼326 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaM  

qñaM dl;m®nþIraCkarRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐRKUbeRgónkRmit]tþm 

24 rUb enARksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³  2845 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼327 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

GtItPaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkarénRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgmuxgarsaFarN³ cMnYn 02 rUb 2848 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼328 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl;m®nþI 

raCkar 12 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 

Edldl;GayuRtUvcUlnivtþn_qñaM 2017 cMnYn 12  rUb 2849 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼329 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamGtItPaB 

kargar CakrNIBiess dl;elakCMTav sux munI énRkbx½NÐm®nþI RKb;RKgrdæ)al 

enARksYgkic©karnarI bþÚr nigtemøIgRbePTRkbx½NÐ Rsbtam]bnisS½ymuxtMENg nig 

GtItPaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgkic©karnarI  2851 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼330 sþIBI kartemøIgfñak;tamGtItPaBkargar CakrNI 

Biess dl;m®nþIraCkar kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enA 

RksYgGPivDÆn_CnbT cMnYn 02 rUb 2852 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼331 sþIBI kartemøIgzan³ dl;GKÁelxaFikarrg cMnYn 

02 rUb énGKÁelxaFikardæanRbCaCn nigkarGPivDÆ rbs;RksYgEpnkar  2853 

 



x 
09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼332 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI CUn 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 12 rUb 2854 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼333 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar  cMeBaH Gs;elak  cMnYn  11  rUb 2856 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼334 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar   cMeBaH  Ék]tþm  cMnYn  03  rUb 2857 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼335 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm   Gs;elak  nigelakRsI  cMnYn  15   rUb 2858 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼336 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm   elakCMTav  Gs;elak  nigelakRsI  cMnYn  88   rUb 2859 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼337 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Eb:n vibul 

CaGnurdæelxaFikar  RksYgFmμkar  nigsasna  bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 2862 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü 

19-04-2017 -GnuRkwtüelx 50 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;shKmn_ én]TüanCati 

GUry:adav elIépÞdITMhM 528/97 hikta ¬R)aMryémÖR)aMbIhikta nigekAsib 

R)aMBIrGa¦ sßitkñúgPUmitakukRcay XMubrxaM RsukGUry:adav extþrtnKirI 2863  

20-04-2017 -GnuRkwtüelx 51 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlKN³km μaFikarCatibNþúHbNþal 2867 

22-03-2017 -GnuRkwtüelx 344 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 

tBI raCkic©elx 28 2872 

24-03-2017 -GnuRkwtüelx 360 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2932 

24-03-2017 -GnuRkwtüelx 361 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIsgÇ 2933 

27-03-2017 -GnuRkwtüelx 362 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2934 

27-03-2017 -GnuRkwtüelx 363 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIsgÇ 2935 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 364 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2936 

 



K 
28-03-2017 -GnuRkwtüelx 365 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 2937 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 366 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2938 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 367 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2939 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 368 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys shemRtI 2941 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 369 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2942 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 370 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2944 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 371 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 2945 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 372 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2946 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-02-2017 -Rbkaselx 208 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; qñaM 2017 

rbs;GKÁnaykdæanhirBaØvtßúrdæ)alfñak;eRkamCati  2947  

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 210 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTanfvika 

kmμviFI sRmab;qñaM 2017 rbs;RksYgkic©karnarI  2952  

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28442844



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28452845



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28462846



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28472847



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28482848



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28492849



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28502850



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28512851



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28522852



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28532853



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28542854



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28552855



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28562856



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28572857



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28582858



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28592859



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28602860



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28612861



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28622862



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28632863



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28642864



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28652865



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28662866



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28672867



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28682868



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28692869



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28702870



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28712871



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២៨

ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28722872



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28732873



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28742874



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28752875



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28762876



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28772877



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28782878



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28792879



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28802880



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28812881



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28822882



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28832883



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28842884



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28852885



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28862886



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28872887



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28882888



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28892889



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28902890



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28912891



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28922892



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28932893



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28942894



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28952895



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28962896



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28972897



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28982898



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 28992899



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29002900



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29012901



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29022902



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29032903



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29042904



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29052905



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29062906



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29072907



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29082908



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29092909



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29102910



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29112911



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29122912



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29132913



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29142914



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29152915



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29162916



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29172917



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29182918



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29192919



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29202920



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29212921



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29222922



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29232923



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29242924



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29252925



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29262926



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29272927



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29282928



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29292929



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29302930



ត  រា ជកិច្ច លខ ៣០

ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29312931



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29322932



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29332933



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29342934



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29352935



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29362936



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29372937



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29382938



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29392939



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29402940



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29412941



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29422942



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29432943



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29442944



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29452945



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29462946



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29472947



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29482948



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29492949



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29502950



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29512951



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29522952



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29532953



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29542954



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29552955



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29562956



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29572957



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29582958



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29592959



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


