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k         N68/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

04-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼600 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiCUnGñk 

raCkar K>C>b cMnYn 17 rUb énKN³kmμaFikarCatierobcMkare)aHeqñat 7160 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼641 sþIBI karepÞrRkumRbwkSaCatiPasaExμr Edl 

RtUv)anbegáItedayRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0611¼600 edayeFVIsmahrN 

kmμkargar nigrcnasm<½n§TaMgLay rYmman fñak;dwknaM m®nþIraCkar buKÁlik 

clnRTBü GclnRTBü . l. rbs;RkumRbwkSaenH Edlknøgmk [sßitenAeRkam 

smtßkic© nigkarTTYlxusRtUvrbs;raCbNÐitüsPakm<úCa 7162 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼642 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþmbNÐit 

enA s‘un CaRbFanRkumRbwkSaCatiPasaExμr manzan³esμI GnurdæelxaFikar CMnYs 

Ék]tþmbNÐitsPacarü c½nÞ sMNBV EdlRtUvTTYlParkic©fμI 7164 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼643 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþmbNÐit 

sPacarü s‘¿u QMub‘un CaTIRbwkSaraCbNÐitüsPakm<úCa TTYlbnÞúkCaGnuRbFanraC 

bNÐitüsPakm<úCa manzan³esμI rdæelxaFikar  7166 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼644 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSaén 

evTikasm<½n§sgÁmsIuvil ¬v>s>s>¦ cMnYn 04 rUb 7168 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼645 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaGKÁelxa  

Fikar nigGKÁelxaFikarrg énevTikasm½<n§sgÁmsIuvil cMnYn 04 rUb 7169 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼646 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþIraCkar 

cMnYn 03 rUb CaTIRbwkSaRksYgBaNiC¢kmμ manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ 7170 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼647 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþIraCkar 

cMnYn 02 rUb CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esμI GKÁnayk  7171 

 



x 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼648 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

sarin r:at;Nat;daéN CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg ]bnayk 

rdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar edayBMuTTYlyk 

R)ak;ebovtS 7172 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼649 sþIBI karpþl;zan³CUnGnuRbFanRkumRbwkSa 

Pi)al nigsmaCikRkumRbwkSaPi)alénevTikasm<½n§sgÁmsIuvil ¬v>s>s>¦cMnYn 06 rUb   7173 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼651 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

CUn]tþmesnIy_RtI ehg cMerIn naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 7174 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼652 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

CUn]tþmesnIy_RtI sux sMNag naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 7175 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼653 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

CUnvresnIy_Ék Titü Nar:ug naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ 7176 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼654 sþIBI kartemøIgfñak;dl;elak Eb:n sMGat 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 7177 

28-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼655 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

CUnvresnIy_Ék ekIt dar:asIu naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ 7178 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
25-08-2017 -GnuRkwtüelx 139 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBü 

sm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ   7179 

 

 



K 

26-08-2017 -GnuRkwtüelx 140 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 7 énGnuRkwtüelx 01 

GnRk>bk  cuHéf¶TI 06 Ex mkra qñaM 2016 sþIBI karbegáItrbbsnþisuxsgÁmEpñk 

EfTaMsuxPaBsRmab;CnTaMgLayEdlsßitenAeRkambTb,BaØtþi én c,ab; sþIBI kargar 7181 

28-08-2017 -GnuRkwtüelx 141 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 30 CMBUkTI 3  

énGnuRkwtüelx 199 GnRk>bk  cuHéf¶TI 22 Ex emsa qñaM 2013 sþIBI 

EbbbTénkarTTYlsiT§i nigkatBVkic©Tak;TgnwgsßanPaBTaMgR)aMéneyaFinGaCIB 

nigbTb,BaØtþiedayELkcMeBaHnayTahanfñak;]tþmesnIy_  7184 

25-08-2017 -GnuRkwtüelx 969 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 7187 

25-08-2017 -GnuRkwtüelx 970 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7188 

25-08-2017 -GnuRkwtüelx 971 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7189 

25-08-2017 -GnuRkwtüelx 972 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7190 

25-08-2017 -GnuRkwtüelx 973 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 7194 

28-08-2017 -GnuRkwtüelx 974 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 7202 

28-08-2017 -GnuRkwtüelx 975 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 7203 

28-08-2017 -GnuRkwtüelx 976 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7204 

28-08-2017 -GnuRkwtüelx 977 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 7205 

28-08-2017 -GnuRkwtüelx 978 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7207 

28-08-2017 -GnuRkwtüelx 979 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7208 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 980 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg nay 

nKr)alCan;x<s; 7210 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 981 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7211 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 982 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 7212 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 983 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7213 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 984 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7214 

 

 



X 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 985 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 7215 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 986 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7216 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 987 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7217 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 988 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 7218 

29-08-2017 -GnuRkwtüelx 989 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 7220 

2-esckþIseRmc 
01-09-2017 -esckþIseRmcelx 74 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarRsavRCavpþl;eyabl; 

EpñkGPi)alkic©snþisux 7221 

04-09-2017 -esckþIseRmcelx 75 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμaFikarbec©keTscRmuH 

TTYlbnÞúkkarkMNt;RBMEdn nigkarGPivDÆrYmKña elIFnFaneRbgkat enAkñúgtMbn; 

TamTarEdnsmuRTRtYtKña énx<g;rab)atsmuRT km<úCa-éf 7223 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

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

sRmab;karRKb;RKgqñaM 2017                                                                  ¬tmkBI raCkic©elx 67¦  7226 

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 67¦  7228 

  2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
08-06-2017 -Rbkaselx 243 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘uy y:at eG 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk  plitkabUbRKb;RbePT 7297 

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71607160



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71617161



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71627162



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71637163



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71647164



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71657165



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71667166



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71677167



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71687168



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71697169



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71707170



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71717171



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71727172



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71737173



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71747174



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71757175



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71767176



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71777177



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71787178



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71797179



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71807180



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71817181



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71827182



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71837183



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71847184



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71857185



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71867186



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71877187



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71887188



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71897189



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71907190



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71917191



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71927192



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71937193



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71947194



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71957195



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71967196



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71977197



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71987198



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 71997199



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72007200



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72017201



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72027202



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72037203



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72047204



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72057205



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72067206



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72077207



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72087208



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72097209



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72107210



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72117211



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72127212



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72137213



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72147214



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72157215



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72167216



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72177217



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72187218



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72197219



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72207220



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72217221



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72227222



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72237223



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72247224



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72257225



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៦៧

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72267226



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72277227



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72287228



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72297229



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72307230



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72317231



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72327232



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72337233



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72347234



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72357235



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72367236



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72377237



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72387238



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72397239



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72407240



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72417241



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72427242



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72437243



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72447244



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72457245



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72467246



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72477247



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72487248



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72497249



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72507250



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72517251



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72527252



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72537253



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72547254



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72557255



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72567256



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72577257



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72587258



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72597259



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72607260



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72617261



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72627262



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72637263



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72647264



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72657265



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72667266



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72677267



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72687268



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72697269



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72707270



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72717271



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72727272



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72737273



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72747274



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72757275



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72767276



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72777277



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72787278



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72797279



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72807280



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72817281



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72827282



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72837283



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72847284



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72857285



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72867286



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72877287



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72887288



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72897289



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72907290



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72917291



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72927292



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72937293



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72947294



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72957295



ត  រា ជកិច្ច លខ ៦៩

ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72967296



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72977297



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72987298



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 72997299



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


