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k         N78/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
25-10-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1017¼010 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFn 

kmμc,ab; sþIBI kare)aHeqñateRCIstaMgtMNagra®sþ 8464 

25-10-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1017¼011 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFn 

kmμc,ab; sþIBI kare)aHeqñateRCIstaMgsmaCikRBwT§sPa 8469 

2-RBHraCRkwtü   

07-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼726 sþIBI kartemøIgfñak;dl;kBaØa eRsg Biedar BI 

]tþmGPi)al fñak;elx 3 eTA]tþmGPi)al fñak;elx 2 kñúgRkbx½NÐ GPi)al m®nþIraCkar 

énRkumnItib,BaØtþi enAGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaFmμnuBaØ 8471 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼734 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm]tþm 

esnIy_Ék Ca esOn  CaCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI GKÁnayk edayminTTYlyk 

R)ak;ebovtSr_  8472 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼735 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm sU sux 

CaTIRbwkSaGmTIsþIkarKN³rdæm®nþI manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  8473 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼736 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nig 

fñak;tamevnGtItPaBkargardl;elak esOg suCati énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; 

RksYgmhaépÞ 8474 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼737 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa dl; 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 02 

rUb 8475 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼738 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa dl; 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 02 

rUb 8476 



x 
11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼739 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

Cakic©bcäamrN³ dl;sB]tþmesnIy_eTa G‘Mu suPa nayTahan fñak;]tþmesnIy_  

énkgeyaFBlexmrPUminÞ 8477 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼740 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBnayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 

10 rUb 8478 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼741 sþIBI karEtgtaMgelak   ):ag eGvin Ca ]kj:a 8480 

11-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼742 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;   cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 10 rUb 8481 

12-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼744 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm xøÚt rtna Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; 8482 

12-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼745 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargardl;elak say kusl énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYg 

mhaépÞ 8483 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼746 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak G‘Yg CaQ½n ¬WANG JIACHUAN¦ CnCatiicin sBa¢aticin 8484 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼747 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak Qin GIuglIv ¬CHEN YINGLIU¦ CnCatiicin sBa¢aticin edaybþÚrmk 

CaeQμaH taMg sux ¬TAING  SOK ¦ 8485 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼748 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm eso suP½®kþ Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgFmμkar nigsasna 8486 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼749 sþIBI niy½tkmμRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak; 

tamGtItPaBkargardl;m®nþIraCkarcMnYn 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYg 

mhaépÞ 8487 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼750 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 11 rUb nigtemøIgzannþrs½kþi tamkRmitsBaØabRt dl;elak RkUc v:an;DI; 

enArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 8488 



K 
16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼751 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 21 rUb 8490 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼752 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

Cakic©bcäamrN³ dl;sB]tþmesnIy_eTa sYs Narin nayTahan fñak;]tþmesnIy_ 

énkgeyaFBlexmrPUminÞ  8492 

 II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 
24-10-2017 -esckþIseRmcelx 191¼031¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 24 Ex tula qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 348¼086¼2017  cuHéf¶TI 20 Ex tula qñaM 2017 8493 

24-10-2017 -esckþIseRmcelx 192¼032¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 24 Ex tula qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 349¼087¼2017  cuHéf¶TI 20 Ex tula qñaM 2017 8497 

III-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
11-10-2017 -GnuRkwtüelx 1151 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 8502 

11-10-2017 -GnuRkwtüelx 1152 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8504 

11-10-2017 -GnuRkwtüelx 1153 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþi mkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ RksYgksikmμ 

rukçaRbmaj; nigensaT nigRksYgkic©karnarI 8506 

12-10-2017 -GnuRkwtüelx 1154 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8508 

12-10-2017 -GnuRkwtüelx 1155 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8509 

12-10-2017 -GnuRkwtüelx 1156 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 8510 

12-10-2017 -GnuRkwtüelx 1157 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 8511 

12-10-2017 -GnuRkwtüelx 1158 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIRkmkar 8512 

12-10-2017 -GnuRkwtüelx 1159 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8514 

12-10-2017 -GnuRkwtüelx 1160 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkartam 

sBaØabRt 8516 

12-10-2017 -GnuRkwtüelx 1161 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 8520 

 



X 
13-10-2017 -GnuRkwtüelx 1162 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8525 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

25-08-2017 -RbkasrYmelx 849 shv>Rbk sþIBI karGnuBaØat[CnbreTssñak;enAkñúgRBHraCa 

NacRkkm<úCaEdlRbkbrbrviC¢aCIv³ kñúgvis½yeTscrN_Tijb½NÑcUlrmNIydæanGgÁr 

ry³eBlEvg 8526 

07-09-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 879 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþGgÁPaBfvika rvag 

RksYgesdækic© nighirBaØvtßú nigRksYgeTscrN_ 8529 

07-09-2017 -Rbkaselx 882 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþcMNat;fñak;KeRmagénmatika 

fvikarbs;rdæ)alfñak;Cati                                                ¬teTA raCkic©elx 79¦ 8531 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

03-07-2017 -Rbkaselx 303 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuFI r:ab;eb‘Ír xU 

GilFIDI  begáIteragcRk EkécñC½rekAs‘U  8554 

03-07-2017 -Rbkaselx 307 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIun yug eQog 

¬exmbUDa¦ xøÚsIug v:ssIug emnUehVkQ½r É>k begáIteragcRk e)akKk;semøókbMBak;  8557 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84648464



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84658465



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84668466



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84678467



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84688468



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84698469



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84708470



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84718471



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84728472



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84738473



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84748474



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84758475



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84768476



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84778477



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84788478



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84798479



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84808480



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84818481



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84828482



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84838483



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84848484



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84858485



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84868486



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84878487



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84888488



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84898489



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84908490



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84918491



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84928492



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84938493



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84948494



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84958495



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84968496



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84978497



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84988498



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 84998499



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85008500



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85018501



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85028502



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85038503



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85048504



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85058505



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85068506



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85078507



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85088508



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85098509



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85108510



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85118511



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85128512



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85138513



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85148514



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85158515



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85168516



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85178517



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85188518



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85198519



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85208520



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85218521



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85228522



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85238523



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85248524



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85258525



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85268526



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85278527



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85288528



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85298529



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85308530



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85318531



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85328532



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85338533



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85348534



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85358535



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85368536



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85378537



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85388538



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85398539



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85408540



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85418541



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85428542



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85438543



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85448544



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85458545



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85468546



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85478547



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85488548



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85498549



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85508550



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85518551



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85528552



ត  រា ជកិច្ច លខ ៧៩

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85538553



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85548554



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85558555



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85568556



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85578557



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85588558



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85598559



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


