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k         N64/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

17-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼612 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ cMnYn 12 rUb 6632 

18-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼613 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;elakRsI 

evC¢bNÐitÉkeTs Gwum siT§ikarü Casa®sþacarümhabriBaØa enAsaklviTüal½y 

viTüasa®sþsuxaPi)al 6633 

18-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼614 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm c½nÞ mena Ca 

GnurdæelxaFikar énRksYgyutþiFm’ 6634 

18-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼615 sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

CUnÉk]tþm]tþmesnIy_Ék sux sarIvuF naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ kñúgRkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 6635 

18-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼616 sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa CUn 

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

cMnYn 04 rUb 6636 

18-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼617 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargar dl;elak ENt sarI énRkbx½NÐm®nþIRkmkar mkzannþrs½kþi 

vrm®nþI fñak;elx 3 énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 6637 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
18-08-2017 -GnuRkwtüelx 132 GnRk>bk sþIBI karpþl;R)ak;]btßmÖkñúg»kasbuNüP¢MúbiNÐ 

qñaMrka nBVs½k BuT§skraC 2561   6638 

 



x  

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 133 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6641 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 862 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6643 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 863 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmμfñak; nigzannþrs½kþim®nþIraCkar 6644 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 864 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6645 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 865 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 6647 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 866 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 6648 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 867 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþidl;m®nþIraCkar 6649 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 868 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 6654 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 869 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6655 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 870 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6657 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 871 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6659 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 872 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6661 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 873 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6662 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 874 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6663 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 875 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6664 

16-08-2017 -GnuRkwtüelx 876 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alénGaCJaFredIm,I 

karBarrmNIydæan nigerobcMtMbn;GgÁr ehAfa GaCJaFr {GbSra} 6665 

17-08-2017 -GnuRkwtüelx 877 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6668 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 878 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6670 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 879 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6672 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 880 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6673 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 881 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgtMNagf μIrbs;rdæ)alraCFanI 

kñúgsmasPaB énsmaCikRkumRbwkSaPi)alrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj 6675 

 

 



K 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 882 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6677 

 -GnuRkwtüelx 883 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 884 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 6679 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 885 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;;m®nþIraCkar 6680 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 886 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6681 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 887 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþimkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ nigRksYgkic©kar 

narI 6682 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 888 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6684 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 889 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6687 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 890 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 6689 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 891 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6692 

18-08-2017 -GnuRkwtüelx 892 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6694 

2-esckþIseRmc 
21-08-2017 -esckþIseRmcelx 65 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaN dMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 6697 

22-08-2017 -esckþIseRmcelx 66 ssr sþIBI karbegáItmCÄmNÐl\søamPñMeBj Edlman 

TItaMgsßitenAelIépÞdIvihar\søambwgkk; Gal;sarkal; raCFanIPñMeBj nigkarEtg 

taMgsmasPaBKN³kmμkarRKb;RKg 6699 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

29-06-2017 -Rbkaselx 636 shv>Rbk sþIBI karRKb;RKgGaCIvkmμpþl;esvakmμvaytémø nig 

esvakmμGclnvtßú  6701 

31-07-2017 -Rbkaselx 761 shv>Rbk sþIBI éføesva nigkéRmeCIgsaviC¢aCIv³sRmab;kar 

pþl;esvakmμvaytémø nigesvakmμGclnvtßú  6725 

 



X 
 2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

31-05-2017 -Rbkaselx 237 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CIm lI ¬exmbUDa¦ 

PIFIGIu begáIteragcRk  kat;edr ):ak; nige)aHBum<semøókbMBak;  6731 

31-05-2017 -Rbkaselx 239 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un v:an;éf )øasÞik eGn 

emfl ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk  plit)øasÞik  6734 

31-05-2017 -Rbkaselx 240 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eskVag xU GilFIDI 

begáIteragcRkplit  plitpleRbIR)as;BI)øasÞik  6737 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66326632



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66336633



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66346634



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66356635



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66366636



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66376637



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66386638



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66396639



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66406640



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66416641



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66426642



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66436643



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66446644



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66456645



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66466646



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66476647



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66486648



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66496649



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66506650



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66516651



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66526652



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66536653



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66546654



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66556655



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66566656



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66576657



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66586658



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66596659



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66606660



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66616661



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66626662



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66636663



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66646664



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66656665



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66666666



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66676667



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66686668



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66696669



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66706670



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66716671



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66726672



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66736673



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66746674



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66756675



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66766676



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66776677



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66786678



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66796679



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66806680



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66816681



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66826682



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66836683



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66846684



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66856685



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66866686



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66876687



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66886688



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66896689



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66906690



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66916691



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66926692



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66936693



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66946694



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66956695



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66966696



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66976697



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66986698



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66996699



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67006700



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67016701



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67026702



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67036703



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67046704



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67056705



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67066706



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67076707



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67086708



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67096709



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67106710



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67116711



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67126712



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67136713



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67146714



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67156715



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67166716



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67176717



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67186718



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67196719



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67206720



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67216721



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67226722



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67236723



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67246724



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67256725



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67266726



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67276727



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67286728



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67296729



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67306730



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67316731



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67326732



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67336733



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67346734



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67356735



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67366736



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67376737



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67386738



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 67396739



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


