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k         N83/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼814  sþIBI kardak;[cUlnivtþn_naynKr)al fñak;]tþm 

esnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 06 rUb 9000 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼815 sþIBI karbBa©b;muxtMENg Ék]tþm  

kunNu kkáda  BITIRbwkSaRbFanGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejón manzan³esμI 

Gnurdæ elxaFikar 9002 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼816 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm esk suCati  

BIGnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 9003 

23-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼817 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar  cMeBaH  elakCMTav  sn m:ar:ada 9004 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼818 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  Lúg b‘unñI 

CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCa 

NacRkkm<úCa manzan³esμI rdæm®nþI  9005 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼819 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm  c½nÞ supl Ca 

TIRbwkSaraCrdæaPi)alkm<úCa manzan³esμI rdæm®nþI  9006 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼820 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþIraCkar 03 

rUb énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú nigtemøIzan³dl;Ék]tþm mas suxesnsan 

GKÁelxaFikar manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 9007 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼821 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþIraCkar 05 

rUb énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  9008 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼822 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

G‘ug bUrat CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæan énRkumRbwkSaCatikm<úCa edIm,I 

GPivDÆyuvCn rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esμI GnurdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  9010 



x 
24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼823 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm  

):al; cnÞtara CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún manzan³esμI rdæm®nþI  bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ 9011 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼824 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³  dl;m®nþIraCkar 07 

rUb CaTIRbwkSaGmRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 9012 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼825 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³  dl;m®nþIraCkarcMnYn 

03 rUb CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæan énKN³kmμaFikarCatiKaMBar nig 

GPivDÆkumartUc rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa 9013 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼826 sþIBI karEtgtaMgelak Lac b‘unlIm Ca 

]kj:a 9014 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼827 sþIBI kartaMgs‘b;kñúúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 42 

rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar 9015 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼828 sþIBI kartemøIgzan³dl;m®nþICan;x<s; énFnaKarCati 

énkm<úCa 02 rUb 9018 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼829 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl;nay 

nKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 12 rUb 9019 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼830 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi  tamkRmitsBaØabRt 

dl;m®nþIraCkar 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEr: nigfamBl 9021 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼831 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi  nigfñak;tamGtItPaB 

kargar dl;Ék]tþm esg suvNÑar:a énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al  enARksYg 

yutþiFm’ 9022 

24-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼832 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar  cMeBaH  Ék]tþm  ]kj:a  elakCMTav  nigGs;elak cMnYn  09  rUb 9023 

08-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼962 sþIBI karEtgtaMgelak Gwug b‘uneGog Ca 

]kj:a 9024 

 



K 
II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
25-10-2017 -GnuRkwtüelx 183 GnRk>bk sþIBI karecjpSayFnb½Rt RbePT 1000 erol 

KMrUfμI 9025 

25-10-2017 -GnuRkwtüelx 184 GnRk>bk sþIBI karecjpSayFnb½Rt RbePT 5000 erol 

KMrUfμI 9026  

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 186 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBü 

sm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 9027 

 -GnuRkwtüelx 187 GnRk>bk minTan;)anTTYl  

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 188 GnRk>bk sþIBI karEksRmYl  maRta 15 énGnuRkwtüelx 

141 GnRk>bk cuHéf¶TI 31 Ex sIha qñaM 2009 sþIBI karbegáItKN³kmμaFikar 

dwknaMkarRtYtBinitüyanynþdwkCBa¢ÚnelIsTm¶n;kRmitkMNt; 9029 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1206 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9031 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1207 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9035 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1208 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 9037 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1209 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 9038 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1210 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9048 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1211 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM CUn 

m®nþIraCkar 9067 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1212 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;viTüasßanBhubec©keTs 

km<úCa-GasIu 9071 

27-10-2017 -GnuRkwtüelx 1213 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9074 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1214 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9075 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1215 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9076 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1216 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9077 

 



X 
30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1217 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9078 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1218 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 9079 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1219 GnRk>tt sþIBI karbgÁab;[eFVIbtüab½n 9080 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1220 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9082 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1221 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþivrGKÁanurkS 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 9084 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1222 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9086 

2-esckþIseRmc   

26-10-2017 -esckþIseRmcelx 97 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al  9092 

27-10-2017 -esckþIseRmcelx 98 ssr sþIBI karEksRmYlkalbriecäTénkare)aHeqñateRCIs 

taMgsmaCikRBwT§sPa sRmab;nItikalTI 4 énRBwT§sPa  9093 

 -esckþIseRmcelx 99 ssr minTan;)anTTYl   

30-10-2017 -esckþIseRmcelx 100 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYgRKb;RKg 

nigGPivDÆshKmn_eTscrN_ nigeGkUeTscrN_ 9095 

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

24-07-2017 -Rbkaselx 332 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GimeGsGil 

Eh‘neb‘k ehVkeFIrI ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitplitplBIEs,k ¬kabUb 

nigkabUbéd¦  9099 

24-07-2017 -Rbkaselx 333 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un emy pøaevIr vUd 

Giundas®sÞI ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH  9102 

24-07-2017 -Rbkaselx 334 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un h½ry:ag vUd 

GIundas®sÞI ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH  9105 

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90009000



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90019001



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90029002



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90039003



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90049004



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90059005



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90069006



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90079007



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90089008



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90099009



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90109010



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90119011



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90129012



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90139013



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90149014



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90159015



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90169016



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90179017



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90189018



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90199019



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90209020



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90219021



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90229022



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90239023



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90249024



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90259025



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90269026



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90279027



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90289028



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90299029



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90309030



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90319031



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90329032



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90339033



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90349034



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90359035



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90369036



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90379037



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90389038



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90399039



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90409040



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90419041



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90429042



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90439043



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90449044



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90459045



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90469046



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90479047



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90489048



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90499049



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90509050



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90519051



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90529052



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90539053



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90549054



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90559055



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90569056



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90579057



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90589058



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90599059



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90609060



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90619061



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90629062



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90639063



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90649064



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90659065



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90669066



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90679067



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90689068



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90699069



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90709070



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90719071



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90729072



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90739073



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90749074



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90759075



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90769076



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90779077



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90789078



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90799079



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90809080



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90819081



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90829082



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90839083



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90849084



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90859085



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90869086



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90879087



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90889088



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90899089



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90909090



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90919091



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90929092



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90939093



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90949094



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90959095



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90969096



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90979097



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90989098



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 90999099



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91009100



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91019101



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91029102



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91039103



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91049104



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91059105



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91069106



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៣  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91079107



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


