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k         N88/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
17-11-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1117¼014  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI ])aRs½y 

BaNiC¢kmμ 9548 

2-RBHraCRkwtü   

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼939 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 09 rUb énRkbx½NÐsuxaPi)alCan;x<s; enARksYgsuxaPi)al 9571 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼940 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþitamkRmit 

sBaØabRt dl;m®nþIraCkar 25 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐRKU 

beRgonkRmit]tþm enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 9573 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼941 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþi tamkRmit 

sBaØabRt CUnm®nþIraCkarsIuvil 23 nak; énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 9576 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼942 sþIBI kartemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi nigfñak;  

tamGtItPaBkargar nigkRmitsBaØabRt CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 10 rUb 

enARksYg cMnYn 04  9578 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼943 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak s‘n mkra én 

Rkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 9580 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼944 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

222 rUb énRkbx½NÐRKUbeRgonkRmit]tþm rbs;RksYgkargar nigbNþúHbNþal 

viC¢aCIv³ 9581 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼945 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 

226 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnIti 

sm,Ta 9590 

 



x 
07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼946 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMgRbdab; 

GavuF cMnYn 30 rUb  9600 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼947 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 41 rUb  9601 

07-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼948 sþIBI kardak;elak Cg; RbesIudæ én 

Rkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ [cUlnivtþn_munGayukMNt; tamkaresñI 

sMurbs;samIxøÜn  9603 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
16-11-2017 -GnuRkwtüelx 192 GnRk>bk sþIBI karbegáItmnÞIrsarkarI BaNiC¢ 9604 

17-11-2017 -GnuRkwtüelx 193 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaKépÞdITMhM 32 305/22 

hikta ¬bImWunBIrBan;bIryR)aMhikta nigémÖBIrGa¦ sßitenAXMuPøúk XMutaLat; 

XMuERsKr nigXMuk,alrmas Rsukessan extþsÞwgERtg 9607 

15-11-2017 -GnuRkwtüelx 1284 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 9615 

15-11-2017 -GnuRkwtüelx 1285 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9616 

15-11-2017 -GnuRkwtüelx 1286 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9618 

15-11-2017 -GnuRkwtüelx 1287 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9620 

15-11-2017 -GnuRkwtüelx 1288 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 9622 

15-11-2017 -GnuRkwtüelx 1289 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9624 

15-11-2017 -GnuRkwtüelx 1290 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9625 

15-11-2017 -GnuRkwtüelx 1291 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9628 

16-11-2017 -GnuRkwtüelx 1292 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9637 

16-11-2017 -GnuRkwtüelx 1293 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 9638 

16-11-2017 -GnuRkwtüelx 1294 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 9639 

 



K 
27-11-2017 -GnuRkwtüelx 1326 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9641 

2-esckþIseRmc   

17-11-2017 -esckþIseRmcelx 105 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmμviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa  9643 

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

26-07-2017 -Rbkaselx 348 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Cinék EPkXIg 

emeFoerol ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitfg;)øasÞik bg;s¥it søaksBaØa nig 

ExSRkv:at;BIRkNat;  9645 

26-07-2017 -Rbkaselx 349 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un han eGn taMg s‘U 

É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg  9648 

26-07-2017 -Rbkaselx 350 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un kgmIu xmm:DIFI 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitkabUb  9651 

26-07-2017 -Rbkaselx 351 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Giks_ v:ay ehSt 

pat swbpøay ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk pÁMútemøIg]bkrN_ nigeRKOgcRkelIkdak; 

\v:an;  9654 

26-07-2017 -Rbkaselx 352 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GmnI eGb½r 

sWlUsin begáIteragcRk plitkþarkug)øaek nigkþarbnÞH  9657 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95489548



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95499549



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95509550



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95519551



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95529552



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95539553



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95549554



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95559555



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95569556



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95579557



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95589558



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95599559



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95609560



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95619561



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95629562



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95639563



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95649564



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95659565



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95669566



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95679567



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95689568



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95699569



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95709570



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95719571



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95729572



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95739573



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95749574



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95759575



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95769576



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95779577



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95789578



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95799579



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95809580



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95819581



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95829582



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95839583



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95849584



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95859585



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95869586



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95879587



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95889588



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95899589



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95909590



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95919591



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95929592



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95939593



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95949594



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95959595



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95969596



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95979597



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95989598



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 95999599



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96009600



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96019601



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96029602



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96039603



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96049604



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96059605



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96069606



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96079607



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96089608



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96099609



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96109610



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96119611



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96129612



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96139613



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96149614



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96159615



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96169616



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96179617



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96189618



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96199619



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96209620



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96219621



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96229622



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96239623



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96249624



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96259625



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96269626



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96279627



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96289628



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96299629



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96309630



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96319631



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96329632



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96339633



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96349634



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96359635



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96369636



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96379637



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96389638



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96399639



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96409640



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96419641



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96429642



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96439643



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96449644



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96459645



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96469646



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96479647



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96489648



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96499649



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96509650



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96519651



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96529652



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96539653



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96549654



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96559655



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96569656



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96579657



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96589658



ឆា  ំទី១៧ លខ ៨៨  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 96599659



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


