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k         N80/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼763 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM dl; 

m®nþIraCkar 05 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm 

enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 8668 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼764 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan fñak; 

]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 96 rUb 8669 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼765 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ dl;sB 

nayTahan  fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 06 rUb 8673 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼766 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ dl;sB 

nayTahan  fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 04 rUb 8674 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼767 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM   dl; 

m®nþIraCkar 40 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 

enArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil  8675 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼768 sþIBI kartemøIgfñak; tamkRmitsBaØabRt dl; 

m®nþIraCkarsIuvil 09 rUb kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYg 

mhaépÞ 8678 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼769 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tamsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 14 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enATIsþIkarKN³rdæm®nþI  8680 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼770 sþIBI kartemøIgfñak;RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 16 rUb 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgvb,Fm’ nig 

viciRtsil,³ 8682 

 

 



x 
18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼771 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak Gwug m:ar:aDI 

BIzannþrskþiGnum®nþIfñak;elx 2 mkzannþrs½kþi]tþmesnIy_RtI naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  8684 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼772 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 05 

rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ   8685 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼773 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 13 

rUb enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún   8686 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼775 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 08 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man 8688 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
20-10-2017 -GnuRkwtüelx 177 GnRk>bk sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaPi)al 

GgÁPaBesIubkarN_hirBaØvtßúkm<úCa 8690 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 178 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 1 énGnuRkwtüelx 79 

GnRk>bk cuHéf¶TI 12 Ex mifuna qñaM 2015 sþIBI karbegáItKN³kmμaFikar 

sRmbsRmYlfñak;CatiRbqaMgkarsm¥atR)ak; nighirBaØb,TanePrvkmμ 8692 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 179 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8695 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 180 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8697 

18-10-2017 -GnuRkwtüelx 1178 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8699 

18-10-2017 -GnuRkwtüelx 1179 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8706 

18-10-2017 -GnuRkwtüelx 1180 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8707 

19-10-2017 -GnuRkwtüelx 1181 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8708 

19-10-2017 -GnuRkwtüelx 1182 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 8709 

19-10-2017 -GnuRkwtüelx 1183 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8710 

19-10-2017 -GnuRkwtüelx 1184 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 8711 

 

 



K 
19-10-2017 -GnuRkwtüelx 1185 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8712 

19-10-2017 -GnuRkwtüelx 1186 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 8713 

19-10-2017 -GnuRkwtüelx 1187 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigtemøIgzan³CUnbuKÁlik 

m®nþIraCkar 8714 

19-10-2017 -GnuRkwtüelx 1188 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIBn§naKar[cUlnivtþn_ 8716 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 1189 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8718 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 1190 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8720 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 1191 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8722 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 1192 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8724 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 1193 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikRkumRbwkSaPi)al 

tMNagPaKIrdæénRkumh‘unCatiFanar:ab;rgkm<úCa {kaminkU} 8726 

24-10-2017 -GnuRkwtüelx 1194 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmμzannþrs½kþi m®nþIrdæ)alCan;x<s; 

RksYgmhaépÞ 8728 

24-10-2017 -GnuRkwtüelx 1195 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμRkbx½NÐm®nþIraCkarsIuvil 

RksYgmhaépÞ 8730 

24-10-2017 -GnuRkwtüelx 1196 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 8732 

24-10-2017 -GnuRkwtüelx 1197 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8733 

25-10-2017 -GnuRkwtüelx 1198 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8734 

2-esckþIseRmc   

20-10-2017 -esckþIseRmcelx 94 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμaFikar 

sRmbsRmYlfñak;Cati RbqaMgkarsm¥atR)ak; nighirBaØb,TanePrvkmμ  8735 

24-10-2017 -esckþIseRmcelx 95 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg edIm,I 

erobcMkic©RbCMukMBUl énkic©shRbtibtþikaremKgÁ-Lanqag elIkTI 2 qñaM 2018  8738 

25-10-2017 -esckþIseRmcelx 96 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarcrcaCamYyRkumh‘un 

sm,TanRBlanynþehaH ¬SCA¦ edIm,IbiTGakasyandæanGnþrCatiesomrab 

bc©úb,nñ muncab;epþImdMeNIrkarGakasyandæanGnþrCatifμI   8742 

 



X 
 III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
09-10-2017 -Rbkaselx 976 shv>Rbk sþIBI karkMNt;mUldæanKitGakrsRmab;bMPøWsaFarN³ 8744 

10-10-2017 -Rbkaselx 986 shv>Rbk sþIBI viFan nignItiviFIsRmab;EbgEckcMNUl nig 

cMNaykñúgcMeNambuKÁlTak;Tin 8748 

12-10-2017 -esckþIseRmcelx 061 shv sþIBI karEksRmYl nigbMeBjbEnßmsmasPaB 

énRkumkargar sþIBI karykBn§elIplitplfñaMCk; nigkarRKb;RKgBaNiC¢kmμelI 

plitplfñaMCk;xusc,ab; 8773 

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86688668



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86698669



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86708670



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86718671



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86728672



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86738673



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86748674



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86758675



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86768676



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86778677



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86788678



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86798679



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86808680



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86818681



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86828682



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86838683



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86848684



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86858685



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86868686



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86878687



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86888688



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86898689



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86908690



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86918691



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86928692



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86938693



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86948694



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86958695



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86968696



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86978697



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86988698



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86998699



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87008700



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87018701



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87028702



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87038703



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87048704



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87058705



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87068706



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87078707



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87088708



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87098709



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87108710



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87118711



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87128712



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87138713



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87148714



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87158715



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87168716



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87178717



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87188718



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87198719



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87208720



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87218721



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87228722



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87238723



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87248724



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87258725



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87268726



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87278727



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87288728



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87298729



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87308730



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87318731



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87328732



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87338733



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87348734



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87358735



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87368736



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87378737



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87388738



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87398739



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87408740



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87418741



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87428742



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87438743



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87448744



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87458745



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87468746



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87478747



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87488748



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87498749



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87508750



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87518751



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87528752



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87538753



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87548754



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87558755



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87568756



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87578757



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87588758



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87598759



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87608760



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87618761



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87628762



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87638763



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87648764



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87658765



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87668766



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87678767



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87688768



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87698769



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87708770



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87718771



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87728772



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87738773



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87748774



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨០  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87758775



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកំុព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


