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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
22-11-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1117¼017  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI kar 

Gnum½tyl;RBmelIkic©RBmeRBogsþIBI karTTYlsÁal;suBlPaB énRbkasnIybRt 

tkákmμGWr:ub rvagraCrdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa nigsßab½nRbkas 

nIybRttkákmμGWr:ub   9776 

22-11-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1117¼018  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI kar 

Gnum½tyl;RBmelIBiFIsareFVIviesaFnkmμkic©RBmeRBogRkbx½NÐ sþIBI kic©sh 

Rbtibtþikaresdækic©TUlMTUlay nigkic©RBmeRBogmYycMnYneToteRkamkic©RBm 

eRBogRkbx½NÐenH rvagsmaKmRbCaCatiGasIuGaeKñy_¬Gas‘an¦ nigsaFarNrdæ 

RbCamanitcin  9802 

2-RBHraCRkwtü   

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼964 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl; 

Ék]tþm sIu R)asiT§ CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI 

rdæm®nþIRksYgmhaépÞ manzan³esμI rdæelxaFikar edayminTTYlykR)ak;ebovtS 9847 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼965 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

nU suvNÑa CaTIRbwkSapÞal;semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI 

rdæm®nþIRksYg mhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ eday 

minTTYlR)ak;ebovtS 9848 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼966 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

eGog eCdæ CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esμI GKÁnayk bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ  9849 

 

 



x 
10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼967 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav  

sux esAvr³ CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esμI GKÁnayk  9850 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼968 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;CakrNI 

Biess dl;elak Ca RkUc  énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man 9851 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼969 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 05 rUb 9852 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼970 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék yIv savn naynKr)alCan;x<s;; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati 

km<úCa énRksYgmhaépÞ 9853 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼971 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s;; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 03 rUb 9854 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼972 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 02 rUb 9855 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼973 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

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

03 rUb 9856 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼974 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan  

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 06 rUb  9857 

10-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼975 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 02 rUb 9858 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
19-06-2017 -GnuRkwtüelx 100 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;ebtikPNÐFm μCatiPñMy:at 9859 

 



K 
17-07-2017 -GnuRkwtüelx 108 GnRk>bk sþIBI karkat;dIsrubTMhM 800 hikta enARkug 

éb:lin extþéb:lin ecjBItMbn;éRBeQIbMru:gBUCebg nigeFVIGnubeyaK CadIÉkCn 

rbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankmμCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæcMnYn 175 RKYsar RBmTaMg 

pþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI 9863 

17-07-2017 -GnuRkwtüelx 109 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 160/5944 hikta 

enARsukessan extþsÞwgERtg ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002  nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakm μsiT§ismUhPaBCUnshKmn_CnCati 

edImPaKticeRBA 01 shKmn_ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§elIk,aldI  9866 

08-09-2017 -GnuRkwtüelx 153 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;esdækic©Biess kMBt 

qayNa-exmbUDa ¬éf b‘unr:ug¦ Giundas®sIÞ es<sl GIueXINmik hSÚn  9869 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1310 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9872 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1311 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9873 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1312 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 9874 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1313 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9876 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1314 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9877 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1315 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9879 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1316 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9880 

23-11-2017 -GnuRkwtüelx 1317 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 9881 

2-esckþIseRmc  

17-11-2017 -esckþIseRmcelx 106 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  9882 

 

 

 



X 
23-11-2017 -esckþIseRmcelx 107 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  9884 

29-11-2017 -esckþIseRmcelx 108 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al  9886 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

20-11-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 1194 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

sRmab;ebIkR)ak;ebovtSr_ nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½ysgÁmkic© nigvb,Fm’ rbs;sala 

PUminÞrdæ)al  9887 

21-11-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 1199 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUl enARksYg 

GbrM yuvCn nigkILa  9890 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97769776



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97779777



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97789778



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97799779



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97809780



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97819781



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97829782



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97839783



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97849784



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97859785



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97869786



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97879787



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97889788



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97899789



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97909790



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97919791



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97929792



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97939793



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97949794



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97959795



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97969796



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97979797



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97989798



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 97999799



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98009800



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98019801



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98029802



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98039803



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98049804



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98059805



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98069806



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98079807



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98089808



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98099809



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98109810



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98119811



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98129812



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98139813



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98149814



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98159815



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98169816



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98179817



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98189818



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98199819



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98209820



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98219821



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98229822



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98239823



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98249824



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98259825



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98269826



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98279827



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98289828



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98299829



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98309830



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98319831



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98329832



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98339833



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98349834



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98359835



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98369836



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98379837



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98389838



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98399839



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98409840



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98419841



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98429842



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98439843



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98449844



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98459845



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98469846



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98479847



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98489848



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98499849



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98509850



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98519851



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98529852



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98539853



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98549854



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98559855



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98569856



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98579857



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98589858



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98599859



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98609860



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98619861



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98629862



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98639863



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98649864



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98659865



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98669866



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98679867



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98689868



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98699869



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98709870



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98719871



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98729872



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98739873



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98749874



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98759875



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98769876



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98779877



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98789878



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98799879



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98809880



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98819881



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98829882



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98839883



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98849884



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98859885



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98869886



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98879887



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98889888



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98899889



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98909890



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 98919891



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


