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k         N82/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼794 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ dl;sB 

nayTahan  fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02 rUb 8888 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼795 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçM dl;GñkRsI Guin hIuKU  ¬EUN HEE KOO¦ CnCatikUer: sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 8889 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼796 sþIBI karEtgtaMgelak can; sug Ca ]kj:a 8890 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼797 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH Ék]tþm   

eha dariT§ nUveRKOg\sSriyys CatUUbkar 8891 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼798 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm  Gs;elak  elakRsI ])ask ])asika nigRBHsgÇ  cMnYn 74 

rUb¼GgÁ 8892 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼799 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna  cMeBaH  elak    PIt m:as; ¬Peit  Mars ¦ 8894 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼800 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

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

45 rUb 8895 

21-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼801 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn  141  rUb 8897 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼802 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³GKÁelxaFikarrg 

énRkumRbwkSaCatiGPivDÆn_edaycIrPaB nigCMnYykarGmRksYgbrisßan cMnYn 07 rUb 8900 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼803 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

sYs suxun CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar 8901 

 



x 
23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼804 sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ dl;]tþmesnIy_Ék G‘uy sarin Ca GKÁembBa¢akarrg én 

kgeyaFBlexmrPUminÞ 8902 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼805 sþIBI karepÞrbBa©ÚlRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_RtI CUnÉk]tþm  Pa vNÑa naynKr)al fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  8903 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼806 sþIBI karbþÚr nigtemøIgRbePTRkbx½NÐ Ca 

krNIBiess dl;elak eQog vibul énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

éRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_  8904 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼807 sþIBI karRbKl;zannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

nayTahan fñak;]tþmesnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ dl;Ék]tþm  b‘U LaM  8905 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼808 sþIBI kartemøIgfñak;kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI 

CakrNIBiess  dl;Ék]tþm  vgS b‘un\®nÞavuF énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enA 

RksYgesdækic© nighirBaØvtßú 8906 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼809 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa dl;nay 

nKr)alfñak;]tþmesnIy__  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 02 rUb 8907 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼810 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi fñak; nigbþÚrRbePT 

Rkbx½NÐ tamGtItPaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 03 rUb énRkbx½NÐ 

m®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgGPivDÆn_CnbT  8908 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼811 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tamkRmit 

sBaØabRt dl;m®nþIraCkar 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar 8909 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼812 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy__  Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 05 rUb 8910 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼813 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;]tþmesnIy_RtI h‘U v:an;nI naynKr)alfñak;]tþmesnIy__  Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ  8911 

 



K 
II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
25-10-2017 -GnuRkwtüelx 185 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénRkumRbwkSa 

CatiKNenyü 8912 

26-10-2017 -GnuRkwtüelx 1200 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys suvtßara nig 

munIsaraP½NÐ 8922 

26-10-2017 -GnuRkwtüelx 1201 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8930 

26-10-2017 -GnuRkwtüelx 1202 GnRk>tt sþIBI karCUnemday 8979 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1203 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8981 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1204 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 8982 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1205 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 8983 

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

21-07-2017 -Rbkaselx 326 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIusem:d 

¬exmbUDa¦ Eh‘lEXr Rbdak; xUGilFIDI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;eBTü  8985 

21-07-2017 -Rbkaselx 327 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un RtayGaM evIld¾ 

É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  8988 

24-07-2017 -Rbkaselx 329 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hVaj ហរងី 
¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH  8991 

24-07-2017 -Rbkaselx 330 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un RbUvUd ¬exmbUDa¦  
 hVÚrIg begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH  8994 

24-07-2017 -Rbkaselx 331 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un paLaDIn eLk 

¬exmbUDa¦ vUd GIundas®sÞI begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH  8997 

 
 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88888888



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88898889



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88908890



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88918891



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88928892



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88938893



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88948894



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88958895



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88968896



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88978897



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88988898



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 88998899



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89008900



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89018901



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89028902



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89038903



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89048904



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89058905



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89068906



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89078907



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89088908



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89098909



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89108910



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89118911



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89128912



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89138913



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89148914



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89158915



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89168916



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89178917



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89188918



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89198919



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89208920



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89218921



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89228922



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89238923



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89248924



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89258925



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89268926



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89278927



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89288928



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89298929



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89308930



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89318931



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89328932



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89338933



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89348934



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89358935



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89368936



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89378937



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89388938



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89398939



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89408940



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89418941



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89428942



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89438943



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89448944



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89458945



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89468946



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89478947



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89488948



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89498949



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89508950



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89518951



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89528952



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89538953



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89548954



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89558955



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89568956



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89578957



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89588958



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89598959



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89608960



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89618961



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89628962



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89638963



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89648964



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89658965



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89668966



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89678967



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89688968



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89698969



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89708970



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89718971



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89728972



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89738973



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89748974



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89758975



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89768976



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89778977



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89788978



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89798979



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89808980



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89818981



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89828982



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89838983



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89848984



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89858985



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89868986



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89878987



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89888988



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89898989



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89908990



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89918991



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89928992



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89938993



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89948994



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89958995



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89968996



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89978997



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89988998



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨២  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 89998999



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


