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k         N96/17  RtImasTI 4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
09-12-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1217¼022 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelI ៖ 
  1-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alénsaFarN 

rdæsigðburI sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ 

Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

  2-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alénsaFarN 

rdæRbCamanitcin sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ 

Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

  3-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigraCrdæaPi)alénRBHecA 

s‘ultg; nigy:agDIeBIrtYnénRbeTsRBuyeNdarUsaLwm sþIBI karecosvagkarykBn§ 

RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 

 4-kic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa  nigraCrdæaPi)alénRBHraCa 

NacRkéf sþIBI karecosvagkarykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§ Bak;B½n§ 

nwgBn§elIR)ak;cMNUl                                      ¬teTA raCkic©elx 01 qñaM 2018¦ 10572 

2-RBHraCRkwtü   

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1148 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm cn CI rays_  

¬John G. Rice¦ CaTIRbwkSaraCrdæaPi)al edayminTTYlR)ak;bMNac;muxgar 10657 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1149 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;elakCMTav 

em:A ]sSah_  CaTIRbwkSaRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; manzan³esμI 

GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 10658 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1150 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

can; sMbUr CaTIRbwkSasemþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþI 

RksYgmhaépÞ manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayminTTYl 

ykR)ak;bMNac;muxgar 10659 



x 
30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1151 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

Ca Kg; CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esμI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  10660 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1152 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm RsI vuDÆI Ca 

GKÁelxaFikar énGKÁelxaFikardæan RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT  10661 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1153  sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþI 

raCkar 02 rUb   10662 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1154  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 06 rUb 10663 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1155  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

mhaépÞ 07 rUb 10664 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1156  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm R)ak; can;eFOn 10665 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1157  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 10666 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1158  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; FibDinÞ cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 03 rUb 10667 

30-11-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1117¼1159  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

nigelakRsI cMnYn 29 rUb 10668 

07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1160 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

Kwm vasna   CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk 10669 

07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1161  sþIBI kartemøIg EtgtaMg nigpþl;zan³dl; 

m®nþIraCkarGaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmμPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn 

cMnYn 05 rUb 10670 

07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1162  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþmbNÐit Nguyen The Ky 10671 



K 
07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1163  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKn RBHetCKuNeBaF× su éq 10672 

07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1164  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 04  rUb¼GgÁ 10673 

07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1165  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 19 rUb 10674 

07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1166  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 17 rUb 10675 

07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1167  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 24 rUb 10676 

07-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1168  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuFcMnYn 45 rUb 10677 

08-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1169  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþmcMnYn 03 rUb Ca 

GnuRbFan nigsmaCikKN³kmμaFikarCatierobcMkare)aHeqñat 10680 

08-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1170 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 

02 rUb CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ  10682 

08-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1171  sþIBI karbBa©b;muxtMENg Ék]tþm esA nI 

BITIRbwkSaGmRksYgGb;rM yuvCn nigkILa manzan³esμI rdæelxaFikar 10683 

08-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1172  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm cMnYn 02 rUb 10684 

08-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1173  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ RbeKn RBHetCKuNTkçb,eBaØa yug Tit  10685 

08-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1174  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 17  rUb 10686 

08-12-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1217¼1175  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 51 rUb 10687 



X 
II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
18-12-2017 -GnuRkwtüelx 223 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA én 

KN³kmμaFikarCatierobcMkarRbkYtkILaGasIuGaeKñy_elIkTI 32 qñaM 2023 10689 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 224 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10694 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 225 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 10696 

19-12-2017 -GnuRkwtüelx 226 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10699 

21-12-2017 -GnuRkwtüelx 227 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 10701 

21-12-2017 -GnuRkwtüelx 228 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 10706 

21-12-2017 -GnuRkwtüelx 229 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 10711 

21-12-2017 -GnuRkwtüelx 230 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 96/9333 hikta 

enARsukQUk extþkMBt ecjBIdIKRmbéRBeQI qñaM 2002  nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;RbTankm μCakmμsiT§iCUneyaFinsmahrNkmμ RBmTaMg 

RKYsarénkgBltUcelx 31  bBa¢akardæankgT½BeCIgTwkcMnYn 20 RKYsar 

nigmYycMENkrkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ  10714 

22-12-2017 -GnuRkwtüelx 231 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10719 

08-12-2017 -GnuRkwtüelx 1361 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþIraCkar 10721 

08-12-2017 -GnuRkwtüelx 1362 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10722 

08-12-2017 -GnuRkwtüelx 1363 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10724 

08-12-2017 -GnuRkwtüelx 1364 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 10726 

08-12-2017 -GnuRkwtüelx 1365 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10728 

08-12-2017 -GnuRkwtüelx 1366 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10730 

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

27-07-2017 -Rbkaselx 364 ]s>k]>Rbk 07 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un CI hug yan 

¬exmbUDa¦ hÁamiun É>k begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 10733 

bbBa¢ak; ³ RBHraCRkm/ RBHraCRkwtü/ GnuRkwtü/ esckþIseRmc/ saracr/ Rbkas qñaM 2017  nwgmancuH 

pSaykñúgraCkic© naedImqñaM 2018 bnþeTot . 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057210572



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057310573



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057410574



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057510575



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057610576



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057710577



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057810578



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057910579



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058010580



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058110581



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058210582



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058310583



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058410584



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058510585



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058610586



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058710587



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058810588



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058910589



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059010590



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059110591



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059210592



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059310593



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059410594



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059510595



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059610596



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059710597



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059810598



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059910599



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060010600



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060110601



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060210602



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060310603



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060410604



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060510605



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060610606



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060710607



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060810608



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060910609



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061010610



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061110611



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061210612



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061310613



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061410614



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061510615



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061610616



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061710617



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061810618



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061910619



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062010620



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062110621



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062210622



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062310623



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062410624



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062510625



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062610626



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062710627



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062810628



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062910629



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063010630



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063110631



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063210632



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063310633



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063410634



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063510635



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063610636



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063710637



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063810638



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063910639



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064010640



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064110641



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064210642



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064310643



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064410644



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064510645



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064610646



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064710647



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064810648



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1064910649



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065010650



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065110651



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065210652



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065310653



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065410654



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065510655



ត  រា ជកិច្ច លខ ០១ ឆា  ំ ២០១៨

ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065610656



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065710657



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065810658



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1065910659



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066010660



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066110661



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066210662



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066310663



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066410664



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066510665



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066610666



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066710667



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066810668



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1066910669



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067010670



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067110671



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067210672



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067310673



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067410674



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067510675



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067610676



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067710677



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067810678



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1067910679



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068010680



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068110681



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068210682



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068310683



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068410684



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068510685



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068610686



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068710687



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068810688



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1068910689



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069010690



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069110691



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069210692



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069310693



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069410694



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069510695



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069610696



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069710697



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069810698



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1069910699



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070010700



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070110701



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070210702



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070310703



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070410704



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070510705



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070610706



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070710707



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070810708



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1070910709



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071010710



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071110711



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071210712



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071310713



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071410714



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071510715



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071610716



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071710717



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071810718



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1071910719



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072010720



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072110721



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072210722



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072310723



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072410724



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072510725



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072610726



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072710727



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072810728



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1072910729



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073010730



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073110731



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073210732



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073310733



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073410734



ឆា  ំទី១៧ លខ ៩៦  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1073510735



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


