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k         N48/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

14-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼486 sþIBI niy½tkmμzannþrs½kþi nigfñak; Ék]tþm 

Xwm vuT§I  énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al rbs;RksYgB½t’man 4966 

14-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼487 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 21 rUb 4967 

15-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼488 sþIBI karbegáItRkumRbwkSaCatiKaMBarsgÁm 4968 

15-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼489 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi  dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 24 rUb 4973 

15-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼490 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 04 rUb 4975 

15-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼491 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;elak]tþmesnIy_RtI ehg rtna naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  4976 

15-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼492 sþIBI kartMags‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

34 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’ 4977 

15-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼493 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tamevn 

RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 11 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþI 

bec©keTsCan;x<s; enARksYgGPivDÆn_CnbT 4979 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
13-06-2017 -GnuRkwtüelx 98 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika  4981 

 



x  

13-06-2017 -GnuRkwtüelx 99 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 4983 

21-06-2017 -GnuRkwtüelx 101 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBü 

sm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ  4985 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 630 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4987 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 631 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 4988 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 632 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4989 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 633 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4990 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 634 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriiyyssuvtßara 4992 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 635 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriiyysmunIsaraP½NÐ 4993 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 636 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 4994 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 637 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 4995 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 638 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 4996 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 639 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4997 

 -GnuRkwtüelx 640 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 641 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5005 

15-06-2017 -GnuRkwtüelx 642 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5008 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

10-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 390 shv>hk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

sRmab;qñaM 2017  enARksYgB½t’man  5047 

18-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 480 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükr nigrC¢eTyükr 

buerRbTanrg rbs;ebLaCatisnþisuxsgÁmsRmab;m®nþIraCkarsIuvil  5049 

18-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 481 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTanqñaM 

2017  rbs;ebLaCatisnþisuxsgÁmsRmab;m®nþIraCkarsIuvil  5052 

19-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 482 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;salaPUminÞrdæ)al énRksYgmuxgarsaFarN³  5057 

 

 



K 
19-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 484 shv>hk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;RksYgGPivDÆn_CnbT  5059 

 2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

10-04-2017 -Rbkaselx 164 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eCener:l esÞól 

GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk EkécñEdk  5064 

11-04-2017 -Rbkaselx 165 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un evnFUr:a eleDIEvr 

GwmeGhVv:ay ¬sIuDI¦ É>k begáIteragcRk plitkabUb  5067 

 

 
 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49664966



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49674967



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49684968



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49694969



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49704970



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49714971



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49724972



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49734973



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49744974



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49754975



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49764976



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49774977



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49784978



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49794979



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49804980



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49814981



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49824982



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49834983



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49844984



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49854985



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49864986



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49874987



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49884988



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49894989



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49904990



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49914991



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49924992



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49934993



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49944994



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49954995



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49964996



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49974997



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49984998



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49994999



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50005000



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50015001



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50025002



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50035003



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50045004



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50055005



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50065006



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50075007



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50085008



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50095009



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50105010



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50115011



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50125012



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50135013



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50145014



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50155015



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50165016



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50175017



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50185018



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50195019



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50205020



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50215021



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50225022



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50235023



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50245024



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50255025



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50265026



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50275027



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50285028



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50295029



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50305030



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50315031



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50325032



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50335033



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50345034



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50355035



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50365036



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50375037



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50385038



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50395039



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50405040



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50415041



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50425042



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50435043



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50445044



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50455045



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50465046



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50475047



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50485048



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50495049



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50505050



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50515051



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50525052



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50535053



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50545054



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50555055



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50565056



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50575057



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50585058



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50595059



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50605060



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50615061



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50625062



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50635063



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50645064



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50655065



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50665066



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50675067



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50685068



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៨  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 50695069



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


