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k         N84/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼834  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi epÞr nigEtgtaMg 

muxtMENg elak]tþmesnIy_Ék Giut NariT§ CaGnuRbFanRkumRbwkSanItikmμ RksYg 

mhaépÞ 9108 

25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼835  sþIBI kartaMgs‘b;kñúúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 88 

rUb eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s;  nig 

zannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgcMnYn 02 9109 

25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼836  sþIBI kartaMgs‘b;kñúúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 45 

rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enAGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy nigRksYgsuxaPi)al 9114 

25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼837  sþIBI kartaMgs‘b;kñúúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 13 

rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgeTscrN_ 9117 

25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼838  sþIBI kartaMgs‘b; nigkMNt;Rkbx½NÐ dl; 

m®nþIraCkar 12 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

Fmμkar nigsasna 9119 

25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼839  sþIBI kartaMgs‘b;kñúúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 10 

rUb bBa©b;karsikSa BIsalaPUminÞrdæ)al eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþIkarbreTs énRkbx½NÐ 

m®nþIkarTUtCan;x<s;  enARksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 9121 

25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼840  sþIBI kartaMgs‘b;kñúúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 19 

rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© 

GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 9123 

25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼841 sþIBI kartaMgs‘b;kñúúgRkbx½NÐm®nþIraCkar én 

TIsþIkarKN³rdæm®nþI  énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al cMnYn 14 rUb nigtaMgs‘b;kñúg 

Rkbx½NÐdl;elak ehOn sMenog énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; énRksYg 

saFarNkar nigdwkCBa©Ún 9125 



x 
25-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼842 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþitamkRmitsBaØabRt 

dl;GñkraCkar K>C>b  2 rUb eTAkñúgzannþrs½kþi ]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþIe)aHeqñatCan;x<s; 

énKN³kmμaFikarCatierobcMkare)aHeqñat 9127 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼843 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

dl;Ék]tþm ]tþmesnIy_Ék mYn sar:n naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9128 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼844 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ dl; 

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

rUb 9129 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼845 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar én 

raCbNÐitsPaviC¢aCIv³tulakarcMnYn 04 rUb  9130 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼846 sþIBI kartemøIgfñak;tamGtItPaBkargar Ca 

krNIBiess dl;m®nþIraCkar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

muxgarsaFarN³ nigtemøIgzannþrs½kþi nigfñak;RbcaMqñaM dl;m®nþIraCkar 14 rUb 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 9132 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼847 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm   

eno supn CaGKÁÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæan énRkumRbwkSaCatikmú<Ca edIm,I 

GPivDÆyuvCn rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esμI GnurdæelxaFikar 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 9134 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼848 sþIBI kardak;Ék]tþm  R)aCJ cnÞ [cUlnivtþn_kñúg 

zannþrs½kþi]tþmm®nþI fñak;elx 1 énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; enARksYgmhaépÞ 9135 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼849 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçM dl;elak m:aj; suxem:g ¬MANH SOKMENG¦ CnCatiExμr sBa¢ati 

Exμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTsGaløWm:g; 9136 

26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼850 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçM dl;GñkRsI G‘uy suxlaP ¬UY SOK LEAP¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 

 

 

9137 



K 
26-10-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1017¼851 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr edayKμan 

karbgçitbgçM dl;GñkRsI G‘un RsIENt ¬UN SREY NET¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 9138 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
31-10-2017 -GnuRkwtüelx 189 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9139 

06-11-2017 -GnuRkwtüelx 190 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9141 

08-11-2017 -GnuRkwtüelx 191 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;shKmn_ én]TüanCati 

RBHsIhnu  {ram}  elIépÞdITMhM 192/90 hikta ¬mYyryekAsibBIrhikta nig 

ekAsibGa¦ sßitkñúgPUmisa®sþPUmis μac;Edg XMuram RsukéRBnb; extþRBHsIuhnu 9143 

30-10-2017 -GnuRkwtüelx 1223 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9147 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1224 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9155 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1225 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9156 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1226 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9160 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1227 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9162 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1228 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys shemRtI 9164 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1229 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9166 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1230 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 9169 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1231 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 9170 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1232 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμtemøIgzannþrs½kþi nig 

fñak;m®nþIraCkar 9172 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1233 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 9174 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1234 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9176 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1235 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 9180 

31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1236 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9199 

 



X 
31-10-2017 -GnuRkwtüelx 1237 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; tamkRmit 

sBaØabRtdl;m®nþIraCkar 9202 

2-esckþIseRmc   

08-11-2017 -esckþIseRmcelx 101 ssr sþIBI karEksRmYl nigerobcMkarcgsm<½n§emRtIPaB 

rvagTIbBa¢akareyaFPUmiPaKTI 1 CamYyRksYgbrisßan nigRkumh‘un Gan m:aDI ®hÁúb 

cMkarekAs‘U BamCaMg  9207 

 -esckþIseRmcelx 102 ssr minTan;)anTTYl   

10-11-2017 -esckþIseRmcelx 103 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al  9209 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

26-07-2017 -Rbkaselx 343 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vIhSin 26 

Gb;FIxl emnUehVkqWrIg ¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk plitEv:nta  9210 

26-07-2017 -Rbkaselx 344 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hay-sIuenICI 

GiuneFIeNsinNl hÁamiun begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak;  9213 

 
 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91089108



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91099109



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91109110



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91119111



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91129112



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91139113



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91149114



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91159115



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91169116



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91179117



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91189118



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91199119



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91209120



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91219121



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91229122



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91239123



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91249124



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91259125



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91269126



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91279127



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91289128



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91299129



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91309130



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91319131



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91329132



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91339133



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91349134



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91359135



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91369136



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91379137



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91389138



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91399139



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91409140



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91419141



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91429142



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91439143



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91449144



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91459145



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91469146



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91479147



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91489148



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91499149



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91509150



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91519151



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91529152



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91539153



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91549154



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91559155



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91569156



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91579157



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91589158



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91599159



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91609160



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91619161



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91629162



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91639163



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91649164



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91659165



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91669166



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91679167



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91689168



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91699169



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91709170



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91719171



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91729172



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91739173



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91749174



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91759175



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91769176



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91779177



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91789178



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91799179



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91809180



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91819181



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91829182



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91839183



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91849184



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91859185



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91869186



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91879187



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91889188



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91899189



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91909190



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91919191



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91929192



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91939193



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91949194



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91959195



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91969196



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91979197



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91989198



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 91999199



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92009200



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92019201



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92029202



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92039203



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92049204



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92059205



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92069206



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92079207



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92089208



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92099209



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92109210



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92119211



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92129212



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92139213



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92149214



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៤  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 92159215



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


