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k         N30/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼338 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CUn\sSrCn cMnYn 

03 rUb CasmaCikRkumelxasemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI 

énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 2960 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼339 sþIBI karEtgtaMg pþl;zan³ nigtemøIg 

zannþrs½kþifñak; ]tþmesnIyeTa CUn Ék]tþm]tþmesnIy_RtI etg sIufa CaTIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar  2961 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼340 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³ 

Ék]tþm]tþmesnIy_RtI ehg sux CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg 

]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 

edayBMuykR)ak;ebovtSr_ 2962 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼341 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Xut can;dar:a 

CaGnurdæelxaFikar RksYgbrisßan 2963 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼342 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak eBA vuT§I 

BIzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS fñak;elx 3 mk ]tþmGKÁanurkS fñak;elx 2 énRkbx½NÐ 

m®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 2964 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼343 sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 

¬narI¦ énkgeyaFBlexmrPUminÞ dl;]tþmesnIy_Ék mIu mndarI CaGKÁembBa¢akar 

rg énkgeyaFBlexmrPUminÞ 2965 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼344 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

nayTahan ¬narI¦ fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 07 rUb 2966 

09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼345 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

CUnnaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 13 

rUb 2967 



x 
09-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼346 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_  nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 09 rUb 2969 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

20-04-2017 -GnuRkwtüelx 52 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2971 

20-04-2017 -GnuRkwtüelx 53 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2973 

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

tBI raCkic©elx 29 2976 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 373 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 3041 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 374 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3042 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 375 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 3043 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 376 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIsgÇCan;x<s;efrsPa 

énRBHBuT§sasna enARBHraCaNacRkkm<úCa 3044 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 377 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3046 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 378 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3047 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 379 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3048 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 380 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3049 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 381 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3050 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 382 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3051 

28-03-2017 -GnuRkwtüelx 383 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3053 

2-esckþIseRmc  

04-04-2017 -esckþIseRmcelx 32 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarshRbtibtþikarCamYy 

GgÁkarshRbCaCati nigbNþaRbeTspþl;CMnYy sRmab;RTRTg;dMeNIrkarGgÁCMnMuCRmH 

visamBaØ kñúgtulakarkm<úCa 3055 

 -esckþIseRmcelx 33 ssr minTan;)anTTYl  

 



K 
06-04-2017 -esckþIseRmcelx 34 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³bBa¢akar karBar 

snþisuxeKaledA TIsþIkarKN³rdæm®nþI nigTIsþIkarnaykrdæm®nþI 3058 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 211 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrcMNUl 

enARKwHsßanGgÁr   3062 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 212 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab; qñaM 2017 rbs;naykdæanFanaKuNPaBGb;rM  3065 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 213 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþGgÁPaBfvika 

rvagRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykm μ nigsMNg; nigRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  3069 

 
  

  

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29602960



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29612961



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29622962



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29632963



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29642964



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29652965



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29662966



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29672967



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29682968



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29692969



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29702970



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29712971



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29722972



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29732973



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29742974



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29752975



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ២៨-២៩

ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29762976



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29772977



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29782978



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29792979



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29802980



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29812981



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29822982



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29832983



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29842984



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29852985



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29862986



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29872987



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29882988



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29892989



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29902990



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29912991



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29922992



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29932993



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29942994



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29952995



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29962996



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29972997



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29982998



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 29992999



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30003000



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30013001



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30023002



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30033003



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30043004



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30053005



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30063006



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30073007



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30083008



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30093009



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30103010



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30113011



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30123012



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30133013



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30143014



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30153015



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30163016



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30173017



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30183018



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30193019



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30203020



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30213021



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30223022



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30233023



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30243024



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30253025



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30263026



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30273027



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30283028



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30293029



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30303030



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30313031



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30323032



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30333033



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30343034



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30353035



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30363036



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30373037



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30383038



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30393039



ត  រា ជកិច្ច លខ ៣១

ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30403040



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30413041



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30423042



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30433043



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30443044



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30453045



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30463046



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30473047



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30483048



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30493049



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30503050



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30513051



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30523052



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30533053



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30543054



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30553055



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30563056



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30573057



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30583058



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30593059



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30603060



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30613061



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30623062



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30633063



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30643064



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30653065



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30663066



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30673067



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30683068



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30693069



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30703070



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30713071



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30723072



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30733073



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30743074



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30753075



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30763076



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30773077



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30783078



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 30793079



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


