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k         N79/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
25-10-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1017¼012 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFnkmμc,ab; 

sþIBI kare)aHeqñateRCIserIsRkumRbwkSa XMu sgáat; 8560 

25-10-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1017¼013 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFnkmμc,ab; 

sþIBI kare)aHeqñateRCIserIsRkumRbwkSaraCFanI RkumRbwkSaextþ RkumRbwkSaRkug RkumRbwkSa 

Rsuk RkumRbwkSaxNÐ 8566 

2-RBHraCRkwtü   

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼753 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm hU‘ suvNÑariT§i  Ca 

]kj:a  8573 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼754 sþIBI karEtgtaMgelak em:A Kn§BisI nig 

elakRsI lI suParI Ca ]kj:a  8574 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼755 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar  cMeBaH  elakCMTav  Ky suxanñI 8575 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼756 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH  Ék]tþm  siun Xin 8576 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼757 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH  elakCMTav Gs;elak  elakRsI  nigRBHsgÇ cMnYn 69 rUb¼GgÁ 8577 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼758 sþIBI karbþÚr nigtemøIgRbePTRkbx½NÐ dl;m®nþI 

raCkar 235 rUb Edl)anRbLgpøas;bþÚrRbePTRkbx½NÐCab;CasßaBr eTAkñúgRkbx½NÐ 

m®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar 8579 

16-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼759 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm cMnYn 03 rUb Ca 

TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 5  8588 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼760 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIRksYg 

]sSahkmμ nigsib,kmμ 03 rUb  8589 



x 
18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼761 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkSBn§naKar 

dl;m®nþIBn§naKar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  

 

8590 

18-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼762 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tam 

GtItPaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 06 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYgBaNiC¢kmμ  8591 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
17-10-2017 -GnuRkwtüelx 170 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8592 

 -GnuRkwtüelx 171-174 GnRk>bk minTan;)anTTYl  

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 175 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 117/0393 hikta 

enARsukQUk extþkMBt ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;RbTankmμCakmμsiT§ CUneyaFinsmahrNkm μ 

RBmTaMgRKYsarénkgBltUcelx 31 bBa¢akardæankgT½BeCIgTwkcMnYn 43 

RKYsar nigmYycMENk rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ 8594 

20-10-2017 -GnuRkwtüelx 176 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8599 

13-10-2017 -GnuRkwtüelx 1163 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8601 

16-10-2017 -GnuRkwtüelx 1164 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 8603 

16-10-2017 -GnuRkwtüelx 1165 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8604 

16-10-2017 -GnuRkwtüelx 1166 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;GaNtþiebskkmμm®nþIkarTUt 

Can;x<s; 8605 

16-10-2017 -GnuRkwtüelx 1167 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 8607 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1168 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 8609 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1169 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 8611 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1170 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþi mkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 8613 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1171 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8615 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1172 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8616 



K 
17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1173 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©Úl pøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþi 

m®nþIraCkar 

 

8617 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1174 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 8619 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1175 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþim®nþI 

raCkar 8621 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1176 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8623 

17-10-2017 -GnuRkwtüelx 1177 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 8625 

2-esckþIseRmc   

18-10-2017 -esckþIseRmcelx 92 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarRsavRCavEks®mYl 

RBMRbTl;rdæ)alfñak;eRkamCati  8626 

20-10-2017 -esckþIseRmcelx 93 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarcuHerobcMkic©karsnþisux 

suvtßiPaB tameKaledAR)arB§BiFI kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa  8630 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

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

fvikarbs;rdæ)alfñak;Cati                                             ¬tmkBI raCkic©elx 78¦ 8632 

16-10-2017 -Rbkaselx 059 shv>Rbk sþIBI karRbKl;siT§i 8657 

10-10-2017 -esckþIseRmcelx 060 shv sþIBI karbegáItRkumkargaredaHRsaybMNulrbs; 

Rkumh‘un CINet Technologies Co.,Ltd 8659 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

11-07-2017 -Rbkaselx 313 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un sIun eCn 

eGneFIR)ay É>k  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  8662 

20-07-2017 -Rbkaselx 322 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un h½reng exm 

EPkXICIg É>k  begáIteragcRk plitkav es,agkarBarkkit bg;s¥it nigekskatug  8665 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85608560



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85618561



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85628562



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85638563



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85648564



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85658565



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85668566



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85678567



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85688568



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85698569



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85708570



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85718571



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85728572



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85738573



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85748574



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85758575



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85768576



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85778577



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85788578



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85798579



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85808580



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85818581



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85828582



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85838583



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85848584



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85858585



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85868586



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85878587



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85888588



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85898589



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85908590



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85918591



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85928592



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85938593



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85948594



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85958595



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85968596



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85978597



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85988598



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 85998599



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86008600



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86018601



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86028602



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86038603



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86048604



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86058605



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86068606



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86078607



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86088608



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86098609



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86108610



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86118611



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86128612



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86138613



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86148614



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86158615



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86168616



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86178617



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86188618



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86198619



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86208620



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86218621



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86228622



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86238623



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86248624



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86258625



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86268626



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86278627



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86288628



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86298629



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86308630



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86318631



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ៧៨

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86328632



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86338633



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86348634



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86358635



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86368636



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86378637



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86388638



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86398639



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86408640



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86418641



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86428642



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86438643



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86448644



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86458645



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86468646



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86478647



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86488648



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86498649



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86508650



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86518651



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86528652



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86538653



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86548654



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86558655



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86568656



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86578657



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86588658



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86598659



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86608660



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86618661



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86628662



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86638663



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86648664



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86658665



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86668666



ឆា  ំទី១៧ លខ ៧៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 86678667



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


