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k         N74/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

29-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼699 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa   fñak;   mhaesrIvDÆn_   cMeBaH  RBwT§acarüPirmüevahar R)aCJ QYn 

 

8002 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
02-10-2017 -GnuRkwtüelx 158 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8003 

02-10-2017 -GnuRkwtüelx 159 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8005 

02-10-2017 -GnuRkwtüelx 160 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8007 

03-10-2017 -GnuRkwtüelx 161 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8009 

03-10-2017 -GnuRkwtüelx 162 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8011 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1097 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8013 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1098 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymaskargar 8014 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1099 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8023 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1100 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8025 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1101 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8027 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1102 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 8028 

29-09-2017 -GnuRkwtüelx 1103 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIBn§naKar RksYg 

mhaépÞ 8029 

03-10-2017 -GnuRkwtüelx 1104 GnRk>tt sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénsmaKm 

mitþPaBkm<úCa-éf 8031 

03-10-2017 -GnuRkwtüelx 1105 GnRk>tt sþIBI karEksRmYlbEnßm naykrgrdæ)al 

enAkñúgrcnasm<½n§salaraCFanIPñMeBj 8036 

03-10-2017 -GnuRkwtüelx 1106 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8037  

03-10-2017 -GnuRkwtüelx 1107 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8038 



x 
03-10-2017 -GnuRkwtüelx 1108 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

énmnÞIreBTükumarCati 8039 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 1109 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8041 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 1110 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8042 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 1111 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþimkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 8044 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 1112 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8046 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 1113 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8047 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 1114 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8048 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 1115 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8051 

2-esckþIseRmc 
27-09-2017 -esckþIseRmcelx 84 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 8053 

29-09-2017 -esckþIseRmcelx 85 ssr sþIBI kareRCIserIsBlTahan 8055 

03-10-2017 -esckþIseRmcelx 86 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³Gcié®nþy_ 

énsmaKmmitþPaBkm<úCa-éf 8056 

05-10-2017 -esckþIseRmcelx 87 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 8058 

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 73¦  8059 

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 73¦  8061 

09-05-2017 -Rbkaselx 523 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþcMNat;fñak;esdækic© énmatika 

fvikarbs;rdæ)alfñak;Cati nigrdæ)alfñak;eRkamCati  8093 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80028002



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80038003



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80048004



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80058005



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80068006



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80078007



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80088008



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80098009



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80108010



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80118011



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80128012



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80138013



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80148014



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80158015



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80168016



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80178017



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80188018



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80198019



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80208020



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80218021



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80228022



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80238023



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80248024



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80258025



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80268026



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80278027



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80288028



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80298029



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80308030



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80318031



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80328032



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80338033



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80348034



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80358035



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80368036



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80378037



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80388038



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80398039



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80408040



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80418041



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80428042



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80438043



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80448044



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80458045



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80468046



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80478047



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80488048



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80498049



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80508050



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80518051



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80528052



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80538053



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80548054



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80558055



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80568056



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80578057



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80588058



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧៣

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80598059



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80608060



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80618061



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80628062



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80638063



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80648064



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80658065



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80668066



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80678067



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80688068



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80698069



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80708070



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80718071



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80728072



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80738073



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80748074



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80758075



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80768076



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80778077



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80788078



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80798079



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80808080



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80818081



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80828082



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80838083



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80848084



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80858085



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80868086



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80878087



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80888088



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80898089



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80908090



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80918091



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80928092



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80938093



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80948094



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80958095



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80968096



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80978097



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80988098



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 80998099



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81008100



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81018101



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81028102



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81038103



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81048104



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81058105



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81068106



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81078107



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81088108



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81098109



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81108110



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81118111



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81128112



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81138113



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81148114



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81158115



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81168116



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81178117



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81188118



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81198119



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81208120



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81218121



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81228122



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81238123



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81248124



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81258125



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81268126



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81278127



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81288128



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81298129



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81308130



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81318131



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81328132



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81338133



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81348134



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81358135



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81368136



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81378137



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81388138



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81398139



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81408140



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81418141



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81428142



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81438143



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


