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k         N85/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

22-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼414  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI  fñak; esna   cMeBaH elak Hakan Atasever 9216 

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼589 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH semþc Ék]tþm 

elakCMTav smaCik smaCikaRBwT§sPa enAcugnItikalTI 3 cMnYn 59 rUb nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak; 9217 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼852 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 03 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar 9221 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼853 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 06 rUb nigtemøIgfñak;tamkRmitsBaØabRt dl;elakCMTav Ekv suFarI 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgFmμkar nigsasna 9222 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼854 sþIBI karEtgtaMgelak  G‘uk cnßa Ca ]kj:a 9224 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼855 sþIBI karEtgtaMgelak cav s‘ugh‘uy Ca 

]kj:a 9225 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼856 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])asika nigelakRsI cMnYn 04 

GgÁ¼rUb 9226 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼857 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ Ék]tþm Gs;elak elakRsI nig])asika cMnYn 66 

GgÁ¼rUb 9227 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼858 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm  lI v:an;hug Ca 

GKÁnayk énGKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú rbs;RksYgB½t’man bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ 9229 

 



x 
28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼859 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa 

nigCMnYykar GmTIsþIkarKN³rdæm®nþI cMnYn 02 rUb 9230 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼860 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSaRksYg 

mhaépÞ 05 rUb 9231 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼861 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; dl;m®nþI 

raCkar 08 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 9232 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼862 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Ék]tþm xat; sar:an; 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 9233 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼863 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

cMnYn 02 rUb 9234 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼864 sþIBI karpþl;zannþrs½kþikitþiys dl;Ék]tþm  

TYn favr³ Ca ]tþmm®nþI fñak;elx 1 nigtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamGtItPaB 

kargarCakrNIBiess dl;elakRsI y:ug Bisidæa énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgEpnkar 9235 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼866 sþIBI kardak;m®nþIBn§naKarcMnYn 02 rUb 

[cUlnivtþn_kñúgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 9237 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼867 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 03 

rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgcMnYn 02 9238 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼868 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 38 

rUb rbs;RksYgcMnYn 6  énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTs 

Can;x<s;  9239 

28-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼869 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

538 rUb énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa  9242 

 

 



K 
 II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1238 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigbþÚrRbePTRkbx½NÐ 

m®nþIraCkar 9260 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1239 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9262 

01-11-2017 -GnuRkwtüelx 1240 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9266 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1241 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 9267 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1242 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9269 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1243 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 9270 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1244 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 9272 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1245 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9273 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1246 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9274 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1247 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 9275 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1248 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 9276 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1249 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBikar 9278 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1250 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI 9280 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1251 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 9282 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1252 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar énraCbNÐitsPa 

viC¢aCIv³tulakar 9284 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 1253 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 9286 

07-11-2017 -GnuRkwtüelx 1254 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9294 

07-11-2017 -GnuRkwtüelx 1255 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaCati 

PasaExμr 9295 

 

 



X 
07-11-2017 -GnuRkwtüelx 1256 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9303 

08-11-2017 -GnuRkwtüelx 1257 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9306 

2-esckþIseRmc   

08-11-2017 -esckþIseRmcelx 102 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYgedIm,IerobcM 

BiFIbYgsYgsMuesckþIsux CUndl;RBHraCaNacRkkm<úCa enAmuxR)asaTGgÁrvtþ 

extþesomrab enAéf¶TI 3 dl;éf¶TI 4 Ex FñÚ qñaM 2017  9308 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

14-09-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 898 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;saklviTüal½yPUminÞksikmμ  9312  

11-10-2017 -Rbkaselx 996 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþcMNat;fñak;muxgar énmatikafvika 

rbs;rdæ)alfñak;Cati nigrdæ)alfñak;eRkamCati                    ¬teTA raCkic©elx 86¦  9315  

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92169216



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92179217



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92189218



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92199219



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92209220



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92219221



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92229222



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92239223



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92249224



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92259225



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92269226



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92279227



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92289228



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92299229



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92309230



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92319231



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92329232



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92339233



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92349234



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92359235



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92369236



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92379237



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92389238



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92399239



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92409240



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92419241



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92429242



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92439243



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92449244



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92459245



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92469246



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92479247



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92489248



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92499249



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92509250



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92519251



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92529252



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92539253



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92549254



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92559255



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92569256



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92579257



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92589258



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92599259



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92609260



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92619261



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92629262



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92639263



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92649264



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92659265



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92669266



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92679267



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92689268



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92699269



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92709270



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92719271



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92729272



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92739273



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92749274



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92759275



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92769276



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92779277



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92789278



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92799279



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92809280



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92819281



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92829282



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92839283



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92849284



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92859285



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92869286



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92879287



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92889288



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92899289



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92909290



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92919291



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92929292



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92939293



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92949294



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92959295



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92969296



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92979297



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92989298



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92999299



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93009300



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93019301



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93029302



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93039303



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93049304



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93059305



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93069306



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93079307



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93089308



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93099309



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93109310



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93119311



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93129312



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93139313



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93149314



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93159315



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93169316



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93179317



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93189318



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93199319



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93209320



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93219321



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93229322



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93239323



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93249324



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93259325



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93269326



ត  រា ជកិច្ច លខ ៨៦

ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 93279327



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកំុព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


