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k         N39/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

02-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼403 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 

52 rUb 4000 

05-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼404 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³Ék]tþm  

sux h‘Unimitþ BITIRbwkSasemþcRBHmhisSra  neratþm cRkBgS; smaCik 

RkumRbwkSaFm μnuBaØ manzan³es μI rdæelxaFikar 4002 

05-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼405 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

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

kBaØa ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 96 rUb¼GgÁ 4003 

05-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼406 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

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

])ask ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 84 rUb¼GgÁ 4005 

11-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼407 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI EmkKULÚv:a Naedssþa ¬MERKULOVA NADEZHDA¦ 

CnCatiirusSIú sBa¢atirusSIú 4008 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

22-05-2017 -GnuRkwtüelx 71 GnRk>bk sþIBI karkMNt;kalbriecäT karerobcM nigkar 

RbRBwtþeTA énCMerOnTUeTARbCaCnenARBHraCaNacRkkm<úCa qñaM 2019  4009 

20-04-2017 -GnuRkwtüelx 481 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 4014 

 

 



x  

20-04-2017 -GnuRkwtüelx 482 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan  4016 

20-04-2017 -GnuRkwtüelx 483 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  4024 

20-04-2017 -GnuRkwtüelx 484 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  4027  

21-04-2017 -GnuRkwtüelx 485 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  4033 

25-04-2017 -GnuRkwtüelx 486 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  4034 

25-04-2017 -GnuRkwtüelx 487 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4037 

25-04-2017 -GnuRkwtüelx 488 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  4042 

25-04-2017 -GnuRkwtüelx 489 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4043 

26-04-2017 -GnuRkwtüelx 490 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  4045 

26-04-2017 -GnuRkwtüelx 491 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4046 

26-04-2017 -GnuRkwtüelx 492 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati  4047 

26-04-2017 -GnuRkwtüelx 493 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4049 

26-04-2017 -GnuRkwtüelx 494 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ  4056 

27-04-2017 -GnuRkwtüelx 495 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  4071 

2-esckþIseRmc   

13-05-2017 -esckþIseRmcelx 38 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 4074 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-03-2017 -Rbkaselx 286 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;GKÁnaykdæansvnkm μépÞkñúg  4075 

15-03-2017 -Rbkaselx 287 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;GKÁnaykdæan]sSahkmμhirBaØvtßú  4081 

15-03-2017 -Rbkaselx 288 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;KN³kmμkarmUlbRtkm<úCa  4086 

 

 



K 

15-03-2017 -Rbkaselx 289 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþkMBg;s<W  4091 

15-03-2017 -Rbkaselx 290 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþRBHsIhnu  4096 

15-03-2017 -Rbkaselx 291 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþekaHkug  4101 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

22-03-2017 -Rbkaselx 118 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un capaNa ¬exm 

bUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;kILa nigeRsamédkILa  4106 

22-03-2017 -Rbkaselx 119 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un h‘un TI begáIt 

eragcRk køaesS bgák bEnø EpøeQI sac; eRKOgsmuRT nigGaharRKb;RbePT   4109 

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40004000



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40014001



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40024002



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40034003



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40044004



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40054005



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40064006



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40074007



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40084008



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40094009



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40104010



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40114011



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40124012



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40134013



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40144014



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40154015



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40164016



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40174017



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40184018



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40194019



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40204020



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40214021



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40224022



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40234023



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40244024



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40254025



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40264026



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40274027



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40284028



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40294029



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40304030



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40314031



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40324032



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40334033



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40344034



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40354035



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40364036



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40374037



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40384038



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40394039



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40404040



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40414041



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40424042



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40434043



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40444044



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40454045



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40464046



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40474047



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40484048



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40494049



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40504050



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40514051



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40524052



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40534053



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40544054



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40554055



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40564056



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40574057



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40584058



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40594059



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40604060



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40614061



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40624062



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40634063



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40644064



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40654065



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40664066



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40674067



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40684068



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40694069



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40704070



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40714071



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40724072



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40734073



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40744074



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40754075



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40764076



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40774077



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40784078



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40794079



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40804080



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40814081



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40824082



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40834083



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40844084



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40854085



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40864086



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40874087



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40884088



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40894089



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40904090



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40914091



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40924092



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40934093



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40944094



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40954095



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40964096



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40974097



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40984098



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 40994099



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41004100



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41014101



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41024102



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41034103



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41044104



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41054105



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41064106



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41074107



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41084108



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41094109



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41104110



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៩  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 41114111



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


