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k         N47/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

10-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼469 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

ehg vNÑskþi BIGnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al 4864 

10-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼470 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgÉk]tþm  

Xwm vuT§I CaGKÁnayk énGKÁnaykdæanTUrTsSn_Catikm<úCa 4865 

10-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼471 sþIBI karEtgtaMg nayTahan énkg 

eyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02 rUb 4866 

10-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼472 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak v:ag mIjeson ¬WANG MING-HSIEN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢ati 

cinétv:an; 4867 

10-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼473 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI v:ag s‘Us‘uy ¬WANG SHU-SUI¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 4868 

10-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼474 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI v:ag s‘UCW ¬WANG SHU-TZU¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 4869 

12-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼475 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa nig 

CMnYykar 03 rUb 4870 

12-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼476 sþIBI niy½tkmμfñak; nigzannþrs½kþitam 

GtItPaBkargar CUnm®nþIraCkar 150 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐ 

m®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgFnFanTwk nig]tuniym 4871 

 

 

 



x  

13-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼477 sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 

énkgeyaFBlexmrPUminÞ CUnelakCMTav CMu sIuNa CaTIRbwkSaRksYgkarBarCati 

manzan³esμI rdæelxaFikar 4879 

13-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼478 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Xwm vuT§I 

CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCa 

NacRkkm<úCa manzan³esμI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 4880 

13-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼479 sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl;zannþrs½kþi 

nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 04 rUb 4881 

14-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼480 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

Guin viFur³ BIGnurdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 4882 

14-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼481 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

nYn sMPa BITIRbwkSaGmRksYgEr: nigfamBl manzan³esμI rdæelxaFikar 4883 

14-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼482 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl; 

\sSrCncMnYn 06 rUb CaTIRbwkSaRkumRbwkSasþarGPivDÆn_vis½yksikm μ nig 

CnbT¬k>k>C¦ 4884 

14-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼483 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa  

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

cMnYn 02 rUb 4886 

14-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼484 sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar cMnYn 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al rbs;RksYgGPivDÆn_ 

CnbT 4887 

14-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼485 sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak; dl; 

m®nþIraCkar cMnYn 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al rbs;RksYgGPivDÆn_CnbT 

nigRksYgmuxgarsaFarN³ 4888 

 

 



K 
 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
29-05-2017 -GnuRkwtüelx 92 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess e):ayEb:t PIPI  4889 

09-06-2017 -GnuRkwtüelx 96 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKépÞdITMhM 5>000 hikta 

sßitkñúgtMbn;]TüanCatibuTumsaKr PUmisa®sþRsukKIrIsaKr nigRsukekaHkug 

extþekaHkug  4894 

13-06-2017 -GnuRkwtüelx 97 GnRk>bk sþIBI karbegáItelxaFikardæanCatikm<úCa én 

kic©shRbtibtþikaremKgÁ-Lanqag   4897 

08-06-2017 -GnuRkwtüelx 602 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4901 

08-06-2017 -GnuRkwtüelx 603 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4902 

08-06-2017 -GnuRkwtüelx 604 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4903 

08-06-2017 -GnuRkwtüelx 605 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl;zannþrs½kþi 4904 

12-06-2017 -GnuRkwtüelx 606 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4905 

12-06-2017 -GnuRkwtüelx 607 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4906 

13-06-2017 -GnuRkwtüelx 608 GnRk>tt sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  4908 

 -GnuRkwtüelx 609 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

13-06-2017 -GnuRkwtüelx 610 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg smasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énRkumh‘unFanar:ab;rgbnþkm<úCa {km<úCa rI} GaNtþiTI 6 4909 

13-06-2017 -GnuRkwtüelx 611 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgGKÁnayk énRkumh‘unFanar:ab;rg 

bnþkm<úCa {km<úCa rI} GaNtþiTI 6 4911 

13-06-2017 -GnuRkwtüelx 612 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIRtYtBinitürdæ GmRkumh‘un 

Fanar:ab;rgbnþkm<úCa {km<úCa rI} GaNtþiTI 6 4913 

 

 

 



X 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 613 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4915 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 614 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4921 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 615 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4922 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 616 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 4923 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 617 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4924 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 618 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4926 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 619 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 4929 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 620 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4930 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 621 GnRk>tt sþIBI karCUnemday maskargar 4931 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 622 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIkarTUt 

Can;x<s; 4933 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 623 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4935 

14-06-2017 -GnuRkwtüelx 624 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4937 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 625 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 4938 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 626 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;CUnm®nþIraCkar 4939 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 627 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4941 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 628 GnRk>tt sþIBI karepÞrsRmYlParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 4943 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 629 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4945 

2-esckþIseRmc   

09-06-2017 -esckþIseRmcelx 48 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYgerobcM 

kare)aHCMrMyuvCnCasakl 4946 

 

 

 



g  

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

10-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 387 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2017  rbs;GKÁnaykdæankILa énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa  4949 

10-04-2017 -Rbkaselx 389 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énRckecjcUl 

EtmYy TIsþIkarRksYgesdækic© nighirBaØvtßú   4954 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

05-04-2017 -Rbkaselx 162 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un )at;dMbg xns_ 

sIuemn xmePnI lImIFIt begáIteragcRk plitsIum:g;t_  4960 

06-04-2017 -Rbkaselx 163 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un san; Evl s‘U 

begáIteragcRk plitEs,keCIg  4963 

 

 

 
 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48644864



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48654865



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48664866



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48674867



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48684868



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48694869



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48704870



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48714871



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48724872



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48734873



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48744874



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48754875



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48764876



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48774877



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48784878



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48794879



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48804880



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48814881



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48824882



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48834883



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48844884



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48854885



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48864886



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48874887



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48884888



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48894889



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48904890



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48914891



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48924892



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48934893



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48944894



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48954895



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48964896



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48974897



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48984898



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48994899



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49004900



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49014901



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49024902



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49034903



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49044904



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49054905



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49064906



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49074907



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49084908



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49094909



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49104910



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49114911



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49124912



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49134913



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49144914



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49154915



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49164916



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49174917



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49184918



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49194919



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49204920



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49214921



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49224922



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49234923



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49244924



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49254925



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49264926



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49274927



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49284928



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49294929



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49304930



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49314931



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49324932



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49334933



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49344934



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49354935



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49364936



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49374937



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49384938



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49394939



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49404940



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49414941



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49424942



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49434943



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49444944



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49454945



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49464946



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49474947



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49484948



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49494949



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49504950



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49514951



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49524952



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49534953



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49544954



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49554955



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49564956



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49574957



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49584958



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49594959



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49604960



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49614961



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49624962



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49634963



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49644964



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៧  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49654965



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


