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k         N66/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

23-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼629 sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm m:k; sm,tþi 

BIGnurdæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nþI mkCaGnurdæelxaFikar RksYgmhaépÞ 6880 

23-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼630 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþiCUnnaynKr)al 

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

RksYgmhaépÞ cMnYn 11 rUb 6881 

23-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼631 sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak; 

dl;m®nþIraCkar cMnYn 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al rbs;GaCJaFrCati 

RbyuT§nwgCMgWeGds_ 6883 

23-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼632 sþIBI niy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; dl;m®nþIraCkar cMnYn 03 rUb rbs;RksYgGPivDÆn_CnbT 6884 

24-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼633 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tam 

GtItPaBkargar CakrNIBiess dl;elakRsI ng FYk énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgB½t’man 6885 

24-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼634 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

16 rUb rbs;RksYgsuxaPi)al eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIsuxaPi)alCan;x<s; énRkbx½NÐ 

m®nþIsuxaPi)alCan;x<s; 6886 

24-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼635 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 06 rUb 6888 

24-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼636 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 12 rUb 6890 

24-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼637 sþIBI karepÞrbBa©Úl nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

Ék]tþm munI vIr³ énRkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ edayrkSa 

muxtMENgGnuRbFanRkumRbwkSanItikmμ manzan³ nigbuBVsiT§iesμI GKÁnayk 6892 



x 

25-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼638 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³nay]tþm 

esnIy_ nag pat Ca GnuRbFanTI 2 énfñak;dwknaMelxaFikardæanGcié®nþy_ én 

GaCJaFrCatiTTYlbnÞúkkic©karRBMEdn manzan³esμI eTsrdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  6893 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
23-08-2017 -GnuRkwtüelx 134 GnRk>bk sþIBI lkçxNÐ EbbbT nignItiviFI énkarpþl; 

tavkalikEpñkhaniP½ykargar sRmab;m®nþIsaFarN³ nigEpñkEfTaMsuxPaB 

sRmab;m®nþIsaFarN³ GtItm®nþIraCkar nigGtItyuT§Cn   6894 

23-08-2017 -GnuRkwtüelx 135 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika   6915 

23-08-2017 -GnuRkwtüelx 136 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika   6917 

21-08-2017 -GnuRkwtüelx 908 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigEtgtaMgm®nþIraCkar 6919 

 -GnuRkwtüelx 909 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 910 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6923 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 911 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 6924 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 912 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6925 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 913 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak;m®nþI 

raCkar 6926 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 914 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6927 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 915 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6928 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 916 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa  6929 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 917 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 6930 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 918 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6931 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 919 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6932 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 920 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6933 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 921 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6934 

 



K 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 922 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6935 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 923 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6936 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 924 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6938 

 -GnuRkwtüelx 925 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 926 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6940 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 927 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6942 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 928 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBikar 6944 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 929 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6946 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 930 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6948 

22-08-2017 -GnuRkwtüelx 931 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6949 

2-esckþIseRmc 
25-08-2017 -esckþIseRmcelx 70 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumelxaFikar 

énRkumCMnYykarRkumkargarfñak;Cati cuHmUldæanedIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþ 

kmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 6950 

25-08-2017 -esckþIseRmcelx 71 ssr sþIBI karcat;taMgsmasPaBRkumBiPakSa nig 

RkumbUksrub sRmab;kic©RbCMuKN³rdæm®nþIcRmuHkm<úCa éf elIkTI 3 éf¶TI 7 Ex kBaØa 

qñaM 2017 6953 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

26-12-2016 -Rbkaselx 1552 shv>Rbk sþIBI karRbKl;katBVkic©RbmUlcMNUlfvikafñak;Cati 

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2017                                      ¬tmkBI raCkic©elx 65¦  6958 

26-12-2016 -Rbkaselx 1554 shv>Rbk sþIBI karEbgEck\NTancMNayfvikafñak;CatiépÞkñúg 

CMBUktamcMNat;fñak;esdækic© nigcMNat;fñak;kmμviFI énmatikafvika sRmab;karRKb; 

RKgqñaM 2017                                                          ¬tmkBI raCkic©elx 65¦  6960 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68806880



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68816881



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68826882



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68836883



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68846884



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68856885



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68866886



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68876887



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68886888



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68896889



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68906890



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68916891



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68926892



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68936893



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68946894



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68956895



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68966896



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68976897



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68986898



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 68996899



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69006900



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69016901



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69026902



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69036903



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69046904



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69056905



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69066906



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69076907



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69086908



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69096909



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69106910



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69116911



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69126912



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69136913



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69146914



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69156915



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69166916



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69176917



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69186918



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69196919



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69206920



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69216921



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69226922



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69236923



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69246924



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69256925



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69266926



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69276927



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69286928



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69296929



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69306930



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69316931



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69326932



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69336933



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69346934



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69356935



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69366936



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69376937



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69386938



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69396939



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69406940



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69416941



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69426942



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69436943



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69446944



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69456945



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69466946



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69476947



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69486948



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69496949



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69506950



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69516951



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69526952



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69536953



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69546954



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69556955



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69566956



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69576957



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៥

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69586958



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69596959



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69606960



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69616961



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69626962



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69636963



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69646964



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69656965



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69666966



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69676967



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69686968



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69696969



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69706970



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69716971



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69726972



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69736973



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69746974



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69756975



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69766976



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69776977



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69786978



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69796979



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69806980



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69816981



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69826982



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69836983



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69846984



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69856985



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69866986



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69876987



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69886988



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69896989



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69906990



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69916991



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69926992



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69936993



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69946994



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69956995



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69966996



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69976997



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69986998



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 69996999



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70007000



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70017001



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70027002



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70037003



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70047004



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70057005



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70067006



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70077007



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70087008



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70097009



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70107010



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70117011



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70127012



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70137013



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70147014



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70157015



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70167016



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70177017



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70187018



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៧

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 70197019



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


