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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

08-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼604 sþIBI smahrNkmμkñúgRkbx½NÐ GPi)al dl; 

m®nþIraCkarénRkumnItib,BaØtþienAGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaFmμnuBaØ 18 rUb eTAkñúg 

zannþrs½kþi nigfñak;fμI 6524 

12-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼606 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak  elakRsI  

nigRBHsgÇ cMnYn 65  rUb¼GgÁ 6526 

12-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼607 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav Gs;elak  

elakRsI  nigkBaØa  cMnYn  57  rUb 6528 

15-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼609 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan fñak; 

]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 50 rUb 6530 

16-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼610 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm elakCMTav]kj:a Gs;elak  elakRsI  nig 

kBaØa  cMnYn  53  rUb 6533 

17-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼611 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Gs;elak  nigelakRsI  cMnYn 

05  rUb 6535 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
25-07-2017 -GnuRkwtüelx 114 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 727/17 hikta enA 

RsukéRBnb; extþRBHsIhnu ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;RbTankmμCakmμsiT§i CUnRbCaBlrdæcMnYn 276 RKYsar 

nigmYycMENkrkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI   6536 



x  

25-07-2017 -GnuRkwtüelx 115 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 405/48 hikta enA 

RsukéRBnb; extþRBHsIhnu ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;RbTankmμCakm μsiT§i CUnRbCaBlrdæcMnYn 67 RKYsar 

nigmYycMENkrkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI   6545 

17-08-2017 -GnuRkwtüelx 130 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika  6552 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 852 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6554 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 853 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 6555 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 854 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 6557 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 855 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 6560 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 856 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 6562 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 857 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþim®nþIraCkar 6564 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 858 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tamkRmit 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 6570 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 859 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;;m®nþIraCkar 6573 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 860 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 6578 

15-08-2017 -GnuRkwtüelx 861 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6580 

2-esckþIseRmc 
16-08-2017 -esckþIseRmcelx 64 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarCatiRtYtBinitükarGnuvtþ 

GnusBaØaGnþrCatixagkargar Edlkm<úCa)anpþl;sc©ab½n 6617 

III-kargarbNþaRksYg 
 TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

26-05-2017 -Rbkaselx 226 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exmbuk R)ayevt 

lImIFIt begáIteragcRk  plitFugTwk nigplitplBI)øasÞik  6620 

26-05-2017 -Rbkaselx 227 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hV‘Út hV½revIt 

¬exmbUDa¦ skx_ begáIteragcRk  pliteRsameCIg 6623  

 



K 
26-05-2017 -Rbkaselx 228 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GIu-yan 

GiuneFIeNsinNl xb begáIteragcRk kat;edr nig):ak;semøókbMBak; 6626 

26-05-2017 -Rbkaselx 229 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un m:aru-FI GUs‘uka 

¬PñMeBj¦ xbePIersin begáIteragcRk plitsmÖar³sRmab;labfñaM 6629 

  





ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65246524



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65256525



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65266526



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65276527



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65286528



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65296529



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65306530



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65316531



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65326532



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65336533



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65346534



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65356535



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65366536



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65376537



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65386538



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65396539



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65406540



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65416541



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65426542



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65436543



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65446544



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65456545



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65466546



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65476547



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65486548



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65496549



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65506550



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65516551



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65526552



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65536553



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65546554



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65556555



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65566556



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65576557



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65586558



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65596559



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65606560



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65616561



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65626562



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65636563



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65646564



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65656565



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65666566



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65676567



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65686568



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65696569



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65706570



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65716571



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65726572



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65736573



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65746574



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65756575



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65766576



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65776577



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65786578



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65796579



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65806580



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65816581



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65826582



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65836583



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65846584



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65856585



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65866586



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65876587



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65886588



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65896589



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65906590



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65916591



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65926592



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65936593



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65946594



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65956595



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65966596



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65976597



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65986598



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 65996599



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66006600



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66016601



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66026602



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66036603



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66046604



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66056605



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66066606



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66076607



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66086608



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66096609



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66106610



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66116611



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66126612



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66136613



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66146614



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66156615



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66166616



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66176617



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66186618



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66196619



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66206620



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66216621



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66226622



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66236623



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66246624



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66256625



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66266626



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66276627



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66286628



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66296629



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66306630



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦៣  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 66316631



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


