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k         N75/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

28-09-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0917¼693 sþIBI kareR)asRBHraCTanCakic©bc©amrN³  cMeBaH  

sBÉk]tþm  vNÑ m:UlIvNÑ  nUveRKOg\sSriyys tamlMdab;fñak;   8144 

05-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼700 sþIBI kareR)asRBHraCTanCakic©bc©amrN³  cMeBaH  

RBHsBRBHGgÁm©as;  sIusuvtßi criya  nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa 

fñak; mhaesrIvDÆn_   8145 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼701 sþIBI temøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan fñak; 

]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 28 rUb   8146 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼702 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

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

cMnYn 03 rUb  8148 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼703 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm]tþmesnIy_Ék Xun sMbUr naynKr)alfñak; ]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCati énRksYgmhaépÞ  8149 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼704 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak eb:g yIsIug ¬PENG YIXING¦ CnCaticin sBa¢aticin  8150 

06-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼705 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  L½r QunhYy ¬LUO CHUNHUI¦ CnCaticin sBa¢aticin  8151 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
03-10-2017 -GnuRkwtüelx 163 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8152 

03-10-2017 -GnuRkwtüelx 164 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8154 

04-10-2017 -GnuRkwtüelx 1116 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8156 

 



x 
09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1117 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8157 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1118 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 8158 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1119 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 8160 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1120 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 8161 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1121 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 8162 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1122 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 8164 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1123 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi mkCazannþrs½kþinay 

Rkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 8166 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1124 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 8168 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1125 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8169 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1126 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 8170 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1127 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 8172 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1128 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8174 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1129 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8175 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1130 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8177 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1131 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8180 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1132 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8181 

09-10-2017 -GnuRkwtüelx 1133 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8199 

2-esckþIseRmc 
06-10-2017 -esckþIseRmcelx 88 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarerobcMcgRkgvIedGUXøIb 

Bak;B½n§nwgkRmgskmμPaBeFVIbdivtþn_BN’enAkm<úCa 8200 

09-10-2017 -esckþIseRmcelx 89 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarkñúgRkbx½NÐKN³km μa 

FikareKalneya)ayesdækic© nighirBaØvtßú edIm,Itamdan nigRtYtBinitü karGnuvtþ 

kmμviFIBiessrbs;raCrdæaPi)al Bak;B½n§nwgvis½yRsUvGgár 8202 

 

 



K 
III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 
14-07-2017 -Rbkaselx 732 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþcMNat;fñak;mUlniFi énmatika 

fvikarbs;rdæ)alfñak;Cati nigrdæ)alfñak;eRkamCati  8204 

27-07-2017 -Rbkaselx 756 shv>Rbk sþIBI karpþl;fvikargVan; elIkartwgTarbMNulminEmn 

sareBIBn§kñúgvis½yTUrKmnaKmn_  8209 

03-08-2017 -Rbkaselx 772 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþcMNat;fñak;rdæ)al énmatikafvika 

rbs;rdæ)alfñak;Cati nigrdæ)alfñak;eRkamCati                    ¬teTA raCkic©elx 76¦ 8212 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

20-06-2017 -Rbkaselx 272 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un y½n Ca sIu Gin 

esr:amic É>k begáIteragcRk plit\dækar:URKb;RbePT  8253 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81448144



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81458145



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81468146



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81478147



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81488148



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81498149



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81508150



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81518151



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81528152



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81538153



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81548154



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81558155



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81568156



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81578157



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81588158



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81598159



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81608160



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81618161



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81628162



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81638163



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81648164



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81658165



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81668166



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81678167



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81688168



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81698169



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81708170



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81718171



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81728172



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81738173



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81748174



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81758175



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81768176



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81778177



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81788178



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81798179



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81808180



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81818181



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81828182



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81838183



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81848184



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81858185



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81868186



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81878187



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81888188



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81898189



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81908190



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81918191



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81928192



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81938193



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81948194



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81958195



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81968196



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81978197



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81988198



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 81998199



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82008200



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82018201



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82028202



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82038203



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82048204



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82058205



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82068206



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82078207



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82088208



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82098209



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82108210



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82118211



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82128212



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82138213



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82148214



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82158215



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82168216



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82178217



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82188218



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82198219



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82208220



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82218221



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82228222



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82238223



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82248224



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82258225



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82268226



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82278227



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82288228



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82298229



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82308230



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82318231



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82328232



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82338233



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82348234



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82358235



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82368236



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82378237



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82388238



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82398239



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82408240



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82418241



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82428242



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82438243



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82448244



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82458245



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82468246



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82478247



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82488248



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82498249



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82508250



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82518251



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៦

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82528252



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82538253



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82548254



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៥  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 82558255



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


