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k         N44/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

03-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼449 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ cMnYn 05 rUb 4552 

03-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼450 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 07 rUb 4553 

03-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼451 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ cMnYn 11 rUb 4554 

04-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼452 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm jwk b‘unéq  

BITIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esμI ]bnaykrdæm®nþI 4556 

06-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼453 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm x½n§ esaP½N CaÉk 

GKÁraCTUtGmRBHraCxuTÞkal½y semþcRBHmhakSRtI neratþm muninaf sIhnu 

RBHvrraCmataCatiExμr kñúgesrIPaB esckþIéføfñÚr nigsuPmgÁl manzan³esμI Gnurdæ 

elxaFikar 4557 

06-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼454 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa nig 

CMnYykar Ék]tþm eha NaMhug ]bnaykrdæm®nþI cMnYn 04 rUb 4558 

07-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼455 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ elak Xut vutüariT§ 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ nigkartaMgs‘b;kñúg 

Rkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 58 rUb rbs;RksYg cMnYn 4  4559 

 

 



x  

07-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼456 sþIBI kartaMgs‘b; kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþI 

raCkar 122 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgmuxgarsaFarN³  4563 

07-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼457 sþIBI karbBa©b; EtgtaMgmuxtMENg nigtemøIg 

zan³ Ék]tþm éf b‘unfn BI GnuRbFansßanebskkmμ énsßanebskkmμGcié®nþy_ 

énRBHraCaNacRkkm<úCa RbcaMGgÁkarshRbCaCati nigGgÁkarGnþrCatinana Ca 

GnuRbFansßanebskkmμ énsßanebskkmμGcié®nþy_énRBHraCaNacRkkm<úCa RbcaM 

GgÁkarBaNiC¢kmμBiPBelak nigGgÁkarGnþrCatiBak;B½n§nwgvis½yesdækic© BaNiC¢kmμ 

enATIRkughSWENv RbeTssVIs manzan³esμI GKÁnayk 4568 

07-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼458 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 56 rUb 4569 

07-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼459 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 46 rUb 4572 

07-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼460 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

]tþmesnIy_RtI ecA CIGan CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæan GaCJaFrkm<úCa 

RKb;RKgskmμPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikar edaysarmIn manzan³esμI rdæelxa 

Fikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 4575 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
26-05-2017 -GnuRkwtüelx 84 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 65/61 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4576 

  

 



K  

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 85 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 1/87 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK Ca 

dIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4581 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 86 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 64/33 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK Ca 

dIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4586 

25-05-2017 -GnuRkwtüelx 559 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4593 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 560 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4594 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 561 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 4596 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 562 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4597 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 563 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 4598 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 564 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 4599 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 565 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4601 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 566 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4604 

29-05-2017 -GnuRkwtüelx 567 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 4606 

29-05-2017 -GnuRkwtüelx 568 GnRk>tt sþIBI karbMeBjRkbx½NÐm®nþInKr)alCati 4607 

29-05-2017 -GnuRkwtüelx 569 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 4608 

30-05-2017 -GnuRkwtüelx 570 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigtemøIgzannþrs½kþi 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 4611 

30-05-2017 -GnuRkwtüelx 571 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMgm®nþIraCkar 4612 

30-05-2017 -GnuRkwtüelx 572 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzan³m®nþIraCkar 4614 

 

 

 

 



X 
2-esckþIseRmc   

30-05-2017 -esckþIseRmcelx 43 ssr sþIBI karEtgtaMgGnuRbFan nigbMeBjbEnßm 

smaCikRkumkargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFI 

neya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 4615 

30-05-2017 -esckþIseRmcelx 44 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμaFikarCati 

CMerOnTUeTARbCaCn enARBHraCaNacRkkm<úCa qñaM 2019 4617 

3-saracrENnaM 

09-06-2017 -saracrENnaMelx 04 srNn sþIBI karerobcMesckþIRBagc,ab; sþIBI hirBaØvtßúsRmab; 

karRKb;RKg qñaM 2018 4619 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

29-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 352 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  enAGaCJaFrCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_  4644 

29-03-2017 -Rbkaselx 353 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;GKÁnaykdæanRTBüsm,tþirdæ nigcMNUlminEmnsareBIBn§  4648 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
31-03-2017 -Rbkaselx 138 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un EG‘Pl GwEPrwl  

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  4653 

 
 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45524552



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45534553



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45544554



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45554555



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45564556



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45574557



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45584558



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45594559



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45604560



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45614561



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45624562



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45634563



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45644564



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45654565



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45664566



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45674567



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45684568



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45694569



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45704570



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45714571



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45724572



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45734573



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45744574



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45754575



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45764576



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45774577



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45784578



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45794579



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45804580



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45814581



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45824582



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45834583



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45844584



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45854585



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45864586



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45874587



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45884588



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45894589



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45904590



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45914591



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45924592



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45934593



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45944594



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45954595



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45964596



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45974597



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45984598



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45994599



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46004600



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46014601



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46024602



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46034603



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46044604



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46054605



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46064606



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46074607



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46084608



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46094609



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46104610



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46114611



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46124612



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46134613



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46144614



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46154615



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46164616



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46174617



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46184618



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46194619



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46204620



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46214621



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46224622



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46234623



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46244624



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46254625



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46264626



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46274627



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46284628



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46294629



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46304630



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46314631



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46324632



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46334633



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46344634



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46354635



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46364636



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46374637



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46384638



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46394639



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46404640



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46414641



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46424642



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46434643



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46444644



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46454645



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46464646



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46474647



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46484648



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46494649



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46504650



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46514651



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46524652



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46534653



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46544654



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៤  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 46554655



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


