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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

02-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼594 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Xwm b‘unsug 

CaGPi)al énKN³GPi)al extþesomrab sRmab;GaNtþiTI 2 kñúgEdnsmtßkic©dEdl 6308 

04-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼598 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys RBHraCaNacRkkm<úCa  fñak;  mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBwT§acarüekaslüevahar Kg; éN 6309 

05-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼601 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm efag vrlkçN_ 

Ca GnurdæelxaFikar RksYgmhaépÞ 6310 

05-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼602 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþmbNÐit  huIg fUr:ak;sIu 

CasmaCikeBjsiT§i énraCbNÐitüsPakm<úCa maneKarmgarCa bNÐitsPacarü 6311 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
03-08-2017 -GnuRkwtüelx 126 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 325/0080 hikta enARsuk 

QUk extþkMBt ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCn 

rbs;rdæ sRmab;RbTankmμCakmμsiT§iCUneyaFinsmahrNkmμRBmTaMgRKYsar én 

kgBltUcelx 31 bBa¢akardæankgT½BeCIgTwkcMnYn 67 RKYsar  nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ   6312 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 127 GnRk>bk sþIBI kareRbIR)as;KNnIÉkCnPavUbnIykmμsh 

RKassaFarN³rbs;raCrdæaPi)al  6317 

02-08-2017 -GnuRkwtüelx 776 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6319 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 777 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 6320 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 778 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 6322 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 779 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6324 

 



x 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 780 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 6325 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 781 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 6326 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 782 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énevTikasm<½n§sgÁmsIuvil 6328 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 783 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6330 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 784 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 6331 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 785 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSasala 

PUminÞrdæ)al 6332 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 786 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bc©amrN³ 6333 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 787 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6334 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 788 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 6336 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 789 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6337 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 790 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6338 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 791 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6339 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 792 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6340 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 793 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþieTACa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 6342 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 794 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 6344 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 795 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6348 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 796 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6350 

04-08-2017 -GnuRkwtüelx 797 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6352 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 798 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 6353 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 799 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 6354 

 



K 
10-08-2017 -GnuRkwtüelx 800 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6355 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 801 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6356 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 802 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©CUnm®nþIraCkar 6357 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 803 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6358 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 804 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþI 

raCkar 6359 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 805 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigepÞrsRmYlParkic©m®nþIraCkar  6360 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 806 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6361 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 807 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6362 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 808 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykarrdæm®nþI 6363 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 809 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 6365 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 810 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 6367 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 811 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 6375 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 812 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 6379 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 813 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6381 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 814 GnRk>tt sþIBI karbþÚr nigtemøIgRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 6384 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 815 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6387 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 816 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6389 

10-08-2017 -GnuRkwtüelx 817 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6390 

11-08-2017 -GnuRkwtüelx 818 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6391 

2-esckþIseRmc 
04-08-2017 -esckþIseRmcelx 62 ssr sþIBI karepÞrsiTi§kargarrbs;raCrdæaPi)al 6392 

III-kargarbNþaRksYg 
 1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú  

02-05-2017 

 

-RbkasGnþrRksYgelx 514 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 

2017 rbs;RksYgTMnak;TMngCamYYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 6393 

 



X 
2-FnaKarCati én km<úCa 

10-08-2017 -Rbkaselx F7>017>200>Rbk sþIBI karbegáItKN³kmμkarRtYtBinitüRKwHsßan 

FnaKar nighirjØvtßú 6398 

 3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
11-05-2017 -Rbkaselx 201 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGs>v:ay>CI esÞól 

GineFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk  plitb‘ULúgEdk 6401 

11-05-2017 -Rbkaselx 202 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GgÁr Rs<Ig begáIt 

eragcRk plitq¥wgBUkrWs½r 6404 

23-05-2017 -Rbkaselx 218 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un san; GIuhS 

Giundas®sÞI  begáIteragcRk plitTUkeTscrN_RKb;RbePT 6407 

23-05-2017 -Rbkaselx 219 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GaCINUm:UtU 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitb‘Íecg nigeRKOgpSMbEnßmrsCati 6410 

24-05-2017 -Rbkaselx 221 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un xalIgtun 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitEs,keCIg nigEs,keCIgkILa 6413 

    
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63086308



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63096309



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63106310



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63116311



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63126312



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63136313



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63146314



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63156315



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63166316



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63176317



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63186318



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63196319



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63206320



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63216321



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63226322



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63236323



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63246324



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63256325



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63266326



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63276327



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63286328



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63296329



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63306330



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63316331



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63326332



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63336333



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63346334



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63356335



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63366336



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63376337



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63386338



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63396339



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63406340



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63416341



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63426342



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63436343



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63446344



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63456345



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63466346



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63476347



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63486348



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63496349



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63506350



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63516351



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63526352



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63536353



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63546354



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63556355



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63566356



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63576357



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63586358



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63596359



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63606360



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63616361



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63626362



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63636363



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63646364



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63656365



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63666366



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63676367



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63686368



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63696369



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63706370



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63716371



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63726372



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63736373



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63746374



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63756375



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63766376



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63776377



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63786378



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63796379



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63806380



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63816381



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63826382



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63836383



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63846384



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63856385



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63866386



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63876387



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63886388



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63896389



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63906390



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63916391



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63926392



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63936393



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63946394



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63956395



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63966396



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63976397



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63986398



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63996399



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64006400



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64016401



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64026402



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64036403



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64046404



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64056405



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64066406



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64076407



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64086408



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64096409



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64106410



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64116411



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64126412



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64136413



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64146414



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 64156415



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


