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k         N81/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼774 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;nayTahan fñak;]tþmesnIy__ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02 rUb 8776 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼776 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþIraCkar 02 

rUb énRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 8777 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼777 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 72 

rUb eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enA 

RksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 8778 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼778 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi zannþrs½kþikitþiys 

nigfñak;RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 12 rUb énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; enARksYg 

karbreTs nig shRbtibtiþkarGnþrCati  8782 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼779 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Eb:n sMGat 

CaGnurdæelxaFikar RksYgesdækic© nighirBaØvtßú 8784 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼780 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav Ekm favI Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgB½t’man 8785 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼781 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm vij Cag 

CaTIRbwkSaRksYgmuxgarsaFarN³ manzan³esμI GKÁnayk edayminTTYlR)ak;bMNac; 8786 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼782 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ dl;sB 

nayTahan  fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 03 rUb 8787 

 

 

 



x 
20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼783 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;vresnIy_Ék sk; Ekvdæar:ar½tñ naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 8788 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼784 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy__  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 05 rUb 8789 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼785 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_muneBlkMNt;nay 

nKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 02 rUb 8790 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼786 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH  elakCMTav Gs;elak  nigRBHsgÇ  cMnYn 04  rUb¼GgÁ 8791 

20-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼787 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak  elakRsI ])asika nigRBHsgÇ  

cMnYn 96 rUb¼GgÁ 8792 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼788 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm eLa rsμI Ca 

GnurdæelxaFikar énRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT 8794 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼789 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

Bas; mUsøIm CaCMnYykarRksYgFmμkar nigsasna manzan³esμI GKÁnayk  

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 8795 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼790 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

Cg esgGIum CaTIRbwkSaRksYgFnFanTwk nig]tuniym manzan³esμI GKÁnayk   8796 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼791 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ cMnYn 09 rUb 8797 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼792 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm em:g hYr 

BITIRbwkSaGmRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ manzan³esμI rdæelxaFikar 8799 

 

 



K 
21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼793 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;tam 

GtItPaBkargardl;m®nþIraCkarcMnYn 02 rUb 8800 

 II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
21-10-2017 -GnuRkwtüelx 181 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8801 

24-10-2017 -GnuRkwtüelx 182 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8803 

26-10-2017 -GnuRkwtüelx 1199 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8805 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

28-08-2017 -Rbkaselx 851 shv>Rbk sþIBI karerobcMEpnkarlT§kmμ 8834 

 
 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87768776



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87778777



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87788778



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87798779



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87808780



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87818781



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87828782



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87838783



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87848784



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87858785



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87868786



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87878787



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87888788



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87898789



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87908790



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87918791



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87928792



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87938793



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87948794



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87958795



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87968796



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87978797



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87988798



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 87998799



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88008800



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88018801



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88028802



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88038803



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88048804



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88058805



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88068806



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88078807



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88088808



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88098809



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88108810



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88118811



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88128812



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88138813



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88148814



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88158815



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88168816



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88178817



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88188818



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88198819



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88208820



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88218821



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88228822



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88238823



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88248824



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88258825



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88268826



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88278827



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88288828



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88298829



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88308830



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88318831



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88328832



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88338833



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88348834



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88358835



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88368836



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88378837



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88388838



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88398839



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88408840



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88418841



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88428842



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88438843



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88448844



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88458845



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88468846



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88478847



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88488848



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88498849



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88508850



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88518851



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88528852



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88538853



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88548854



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88558855



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88568856



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88578857



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88588858



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88598859



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88608860



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88618861



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88628862



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88638863



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88648864



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88658865



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88668866



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88678867



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88688868



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88698869



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88708870



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88718871



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88728872



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88738873



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88748874



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88758875



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88768876



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88778877



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88788878



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88798879



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88808880



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88818881



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88828882



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88838883



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88848884



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88858885



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88868886



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨១  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88878887



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


