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k         N77/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼720 sþIBI karepÞrbBa©ÚlelakRsI vin sIuFYn 

BIzannþrs½kþivresnIy_RtI mkzannþrs½kþivrm®nþI fñak;elx 4 énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; 

RksYgmhaépÞ 8368 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼721 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl; nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 49 rUb 8369 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼722 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl; nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 99 rUb 8372 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼723 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 07 rUb 8376 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼724 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 02 rUb 8377 

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼725 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH ]kj:a Gs;elak  kILakr  nigkILakarinI cMnYn 20  rUb 8378 

10-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼727 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  lI fav ¬LI  TAO¦ CnCatiicin sBa¢aticin 8379 

10-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼728 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak eyon K½rQIg ¬YUAN GUOQING¦ CnCatiicin sBa¢aticin 8380 

10-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼729 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak haydwH sÞIvvin cn ¬HYDE STEVEN JOHN ¦ CnCatiiGaemrikkaMg 

sBa¢atiGaemrikkaMg 8381 

 



x 
10-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼730 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak sIu hugmIg ¬HSU HUNG-MING¦ CnCatiicinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 

edaybþÚrmkCaeQμaH sIu san;nI ¬HSU SUNNY¦ 8382 

10-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼731 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_RtI dl; elakvresnIy_Ék  swum hughYt naynKr)alCan;x<s; 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCati km<úCa énRksYgmhaépÞ   8383 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼732 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

eTs ehg CaTIRbwkSaKN³kmμaFikarCatierobcMbuNüCati-GnþrCati manzan³esμI 

rdæelxaFikar 8384 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼733 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³GnuRbFan 

nigsmaCik énKN³kmμaFikarsiT§mnusSkm<úCa cMnYn 07 rUb temøIgzan³esμI rdæelxaFikar 

dl;elakCMTav suT§ sumalI smaCik énKN³kmμaFikarsiT§mnusSkm<úCa  nigEtgtaMg 

GKÁnayk énGKÁnaykdæanrbs;KN³kmμaFikarsiT§mnusSkm<úCa  cMnYn 02 rUb 8385 

 II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 
24-10-2017 -esckþIseRmcelx 189¼029¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 24 Ex tula qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 346¼084¼2017  cuHéf¶TI 20 Ex tula qñaM 2017 8386 

24-10-2017 -esckþIseRmcelx 190¼030¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 24 Ex tula qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 347¼085¼2017  cuHéf¶TI 20 Ex tula qñaM 2017 8390 

III-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
10-10-2017 -GnuRkwtüelx 168 GnRk>bk sþIBI karRKb;RKgfg;)øasÞik 8394 

11-10-2017 -GnuRkwtüelx 169 GnRk>bk sþIBI kareFVIsmahrNkmμnaykdæansgÁmsIuvil 

GgÁkareRkArdæaPi)al nigsiT§mnusS nigm®nþIraCkar eTAkñúgrcnasm<½n§rbs; 

GKÁelxaFikardæan énevTikarsm<½n§sgÁmsIuvil 8405 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1138 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8407 

 



K 
10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1139 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 8408 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1140 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 8409 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1141 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8410 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1142 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8411 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1143 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8412 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1144 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi tamsBaØabRtCUn 

m®nþIraCkar 8413 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1145 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8415 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1146 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 8428 

10-10-2017 -GnuRkwtüelx 1147 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8430 

11-10-2017 -GnuRkwtüelx 1148 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8432 

11-10-2017 -GnuRkwtüelx 1149 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 8436 

11-10-2017 -GnuRkwtüelx 1150 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 8445 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

04-08-2017 -saracrelx 007 shv sþIBI GtßRbeyaCn_TTYl)anBIkarvaytémøkRmitGnuelam 

PaBsareBIBn§                   8447 

04-08-2017 -Rbkaselx 781 shv>Rbk sþIBI karkMNt;viFan nignItiviFI énkarerobcM karGnuvtþ 

karRtYtBinitü kartamdan nigkarvaytémøkarGPivDÆsmtßPaBm®nþIraCkarRksYg 

esdækic© nighirBaØavtßú 8449 

11-08-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 805 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan rbs; 

KN³kmμaFikarCatierobcMkare)aHeqñat 8456 

21-08-2017 -Rbkaselx 831 shv>Rbk>b sþIBI karlubeQμaHm®nþIraCkarecjBIRkbx½NÐ 8459 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

23-06-2017 -Rbkaselx 288 ]s>k]>Rbk 06 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un DURbU sIÞlevIk 

¬exmbUD¦ É>k begáIteragcRk EkécñEdk  8461 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83688368



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83698369



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83708370



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83718371



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83728372



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83738373



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83748374



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83758375



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83768376



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83778377



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83788378



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83798379



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83808380



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83818381



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83828382



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83838383



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83848384



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83858385



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83868386



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83878387



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83888388



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83898389



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83908390



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83918391



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83928392



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83938393



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83948394



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83958395



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83968396



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83978397



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83988398



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 83998399



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84008400



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84018401



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84028402



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84038403



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84048404



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84058405



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84068406



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84078407



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84088408



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84098409



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84108410



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84118411



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84128412



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84138413



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84148414



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84158415



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84168416



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84178417



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84188418



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84198419



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84208420



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84218421



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84228422



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84238423



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84248424



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84258425



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84268426



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84278427



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84288428



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84298429



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84308430



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84318431



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84328432



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84338433



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84348434



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84358435



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84368436



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84378437



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84388438



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84398439



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84408440



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84418441



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84428442



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84438443



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84448444



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84458445



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84468446



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84478447



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84488448



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84498449



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84508450



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84518451



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84528452



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84538453



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84548454



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84558455



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84568456



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84578457



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84588458



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84598459



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84608460



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84618461



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84628462



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៧  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84638463



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


