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k         N36/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
22-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼387 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav Gs;elak  nigelakRsI  

cMnYn 92  rUb 3660 

22-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼388 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm Gs;elak  nigelakRsI  cMnYn 61 rUb 3662 

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼389 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 

cMnYn 3 rUb CaTIRbwkSaGKÁelxaFikardæanén]tþmRkumRbwkSa énGgÁecARkm manzan³ 

esμI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 3664 

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼390 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

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

07 rUb 3665 

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼391 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s;  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ cMnYn 06 rUb 3666 

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼392 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ cMnYn 13 rUb 3667 

26-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼393 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tam 

kRmitsBaØabRt dl;m®nþIraCkar 17 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

nigRkbx½NÐm®nþI bec©keTsCan;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 3669 

 

 



x 
II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

09-05-2017 -GnuRkwtüelx 67 GnRk>bk sþIBI kartemøIgkRmitbNþúHbNþal nigERbkøay 

kardæansalabNþúHbNþalviC¢aCIv³ extþesomrab eTACaviTüasßanCatiBhubec©k 

eTsGgÁr 3671 

07-04-2017 -GnuRkwtüelx 448 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3675 

07-04-2017 -GnuRkwtüelx 449 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 3677 

07-04-2017 -GnuRkwtüelx 450 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 3678 

10-04-2017 -GnuRkwtüelx 451 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 3679 

10-04-2017 -GnuRkwtüelx 452 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3681 

10-04-2017 -GnuRkwtüelx 453 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3683 

10-04-2017 -GnuRkwtüelx 454 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3692 

10-04-2017 -GnuRkwtüelx 455 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3694 

10-04-2017 -GnuRkwtüelx 456 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3696 

10-04-2017 -GnuRkwtüelx 457 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3697 

11-04-2017 -GnuRkwtüelx 458 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3703 

11-04-2017 -GnuRkwtüelx 459 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3706 

11-04-2017 -GnuRkwtüelx 460 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 3721 

11-04-2017 -GnuRkwtüelx 461 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3722 

18-04-2017 -GnuRkwtüelx 462 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;GaNtþiebskkmμm®nþIkarTUtCan;x<s; 3723 

18-04-2017 -GnuRkwtüelx 463 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 3725 

2-esckþIENnaM  
16-05-2017 -esckþIENnaMelx 01 sNn sþIBI karBRgwgviFankarkarBarsnþisux sNþab;Fñab; nig 

suvtßiPaB sRmab;dMeNIrkarerobcMkare)aHeqñateRCIserIsRkumRbwkSa XMu-sgáat; 

GaNtþi TI 4 enAéf¶ GaTitü TI 04 Ex mifuna qñaM 2017 3727 

 



K 
III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
07-03-2017 -Rbkaselx 256 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigEtgtaMgRkumlT§kmμ enAmnÞIr 

esdækic© nighirBaØvtßú extþeBaF×sat;  3730 

07-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 257 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;RksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ  3733 

07-03-2017 -Rbkaselx 258 shv>Rbk sþIBI RbB½n§kaemr:aRtYtBinitüKy  3736 

09-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 259 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017  rbs;RksYgeTscrN_  3738 

09-03-2017 -Rbkaselx 260 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükr enAsalaCatiksikmμ 

ERBkelob  3745 

10-03-2017 -RbkasrYmelx 262 shv>Rbk sþIBI karBin½yGnþrkarN_CaR)ak;cMeBaHGñkRbRBwtþ 

elμIsnwgc,ab; niglixitbTdæanKtiyutþ sþIBI eTscrN_  3748 

10-03-2017 -RbkasrYmelx 263 shv>Rbk sþIBI karpþl;fvikargVan;elIkTwkcitþelIkarRKb;RKg 

nigkarRbmUlcMNUlBIkarBin½yGnþrkarN_ CaR)ak;cMeBaHGñkRbRBwtþelμIsnwgc,ab; nig 

lixitbTdæanKtiyutþ sþIBI eTscrN_  3756 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

13-03-2017 -Rbkaselx 094 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGstic 

xbePIersin ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk pliteRKOgbgÁMúeGLicRtUnic 3760 

15-03-2017 -Rbkaselx 095 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GlvInefk hÁamiiun 

emnUehVkqIrIg xb begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak; 3763 

15-03-2017 -Rbkaselx 096 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un yUm:ak epsIuhVIk  

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT 3766 

15-03-2017 -Rbkaselx 097 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un em:g tug hÁaemn 

emnUehVkeFIrI begáIteragcRk kat;edr ):ak; nige)aHBum<elIsemøókbMBak; 3769 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36603660



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36613661



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36623662



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36633663



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36643664



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36653665



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36663666



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36673667



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36683668



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36693669



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36703670



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36713671



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36723672



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36733673



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36743674



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36753675



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36763676



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36773677



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36783678



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36793679



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36803680



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36813681



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36823682



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36833683



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36843684



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36853685



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36863686



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36873687



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36883688



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36893689



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36903690



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36913691



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36923692



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36933693



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36943694



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36953695



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36963696



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36973697



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36983698



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 36993699



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37003700



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37013701



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37023702



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37033703



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37043704



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37053705



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37063706



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37073707



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37083708



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37093709



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37103710



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37113711



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37123712



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37133713



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37143714



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37153715



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37163716



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37173717



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37183718



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37193719



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37203720



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37213721



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37223722



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37233723



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37243724



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37253725



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37263726



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37273727



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37283728



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37293729



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37303730



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37313731



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37323732



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37333733



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37343734



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37353735



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37363736



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37373737



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37383738



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37393739



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37403740



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37413741



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37423742



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37433743



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37443744



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37453745



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37463746



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37473747



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37483748



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37493749



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37503750



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37513751



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37523752



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37533753



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37543754



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37553755



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37563756



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37573757



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37583758



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37593759



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37603760



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37613761



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37623762



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37633763



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37643764



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37653765



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37663766



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37673767



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37683768



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37693769



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37703770



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 37713771



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


