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k         N71/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

04-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼599 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa  cMnYn 31  rUb 7580 

05-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼689 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna  cMeBaH Gs;elak  cMnYn 09  rUb 7582 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
31-08-2017 -GnuRkwtüelx 143 GnRk>bk sþIBI karbegáItEdnCRmkstVéRB {PñMetñat-PñMBk} 7583 

31-08-2017 -GnuRkwtüelx 144 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;karBareTsPaB {R)asaT 

)akan ¬RBHx½nkMBg;sVay¦} 7587 

05-09-2017 -GnuRkwtüelx 149 GnRk>bk sþIBI karkMNt;kéRménkareRbIR)as;elxTUrs½BÞ 

nigelxTUrKmnaKmn_ 7591 

06-09-2017 -GnuRkwtüelx 1035 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 7598 

06-09-2017 -GnuRkwtüelx 1036 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7599 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1039 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7600 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1040 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7603 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1041 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7619 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1042 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7650 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1043 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 7679 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1044 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar 7680 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 1045 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 7682 

 

 



x 
2-esckþIseRmc 

06-09-2017 -esckþIseRmcelx 78 ssr sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énKN³kmμaFikar 

sRmbsRmYlkic©snüaplitkmμksikmμ 7683 

11-09-2017 -esckþIseRmcelx 79 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 7687 

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 70¦  7688 

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 70¦  7690 

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75807580



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75817581



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75827582



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75837583



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75847584



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75857585



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75867586



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75877587



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75887588



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75897589



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75907590



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75917591



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75927592



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75937593



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75947594



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75957595



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75967596



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75977597



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75987598



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 75997599



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76007600



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76017601



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76027602



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76037603



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76047604



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76057605



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76067606



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76077607



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76087608



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76097609



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76107610



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76117611



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76127612



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76137613



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76147614



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76157615



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76167616



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76177617



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76187618



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76197619



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76207620



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76217621



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76227622



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76237623



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76247624



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76257625



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76267626



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76277627



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76287628



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76297629



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76307630



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76317631



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76327632



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76337633



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76347634



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76357635



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76367636



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76377637



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76387638



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76397639



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76407640



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76417641



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76427642



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76437643



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76447644



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76457645



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76467646



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76477647



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76487648



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76497649



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76507650



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76517651



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76527652



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76537653



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76547654



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76557655



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76567656



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76577657



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76587658



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76597659



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76607660



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76617661



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76627662



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76637663



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76647664



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76657665



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76667666



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76677667



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76687668



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76697669



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76707670



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76717671



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76727672



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76737673



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76747674



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76757675



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76767676



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76777677



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76787678



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76797679



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76807680



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76817681



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76827682



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76837683



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76847684



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76857685



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76867686



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76877687



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧០

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76887688



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76897689



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76907690



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76917691



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76927692



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76937693



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76947694



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76957695



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76967696



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76977697



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76987698



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 76997699



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77007700



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77017701



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77027702



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77037703



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77047704



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77057705



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77067706



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77077707



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77087708



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77097709



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77107710



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77117711



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77127712



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77137713



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77147714



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77157715



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77167716



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77177717



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77187718



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77197719



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77207720



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧២

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧១  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 77217721



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


