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k         N01/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt

RBHraCRkwtü  
03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼001 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sM suxum Ca

GnurdæelxaFikar RksYgB½t’man 01

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼002 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl;

nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02 rUb 02

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼003 sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_RtI dl;elakRsI sIum s‘Uyag naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 03

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼004 sþIBI kartemøIgfñak;CakrNIBiess dl;elak

CMTav sYs sar:am énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 04

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼005 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 28 rUb  05

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼006 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa  

GaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn cMnYn 06 

rUb 07

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼007 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm

 lIm eLakBisidæ CaTIRbwkSardæm®nþIRksYgBaNiC¢km manzan³esI GKÁnayk 08

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼008 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 86 rUb 09

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼009 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 79 rUb 12

 

 



x
03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼010 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak;mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 03 rUb 14

II-raCrdæaPi)al  
1-GnuRkwtü 

03-01-2017 -GnuRkwtüelx 01 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 1 énGnuRkwtüelx 101 

GnRk>bk cuHéf¶TI 25 Ex ]sPa qñaM 2016 sþIBI karTTYlsÁal;smasPaB 

kariyal½yRbtibtþisPaBaNiC¢kmkm<úCa GaNtþiTI 3 15

03-01-2017 -GnuRkwtüelx 02 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 1 énGnuRkwtüelx 102

GnRk>bk cuHéf¶TI 25 Ex ]sPa qñaM 2016 sþIBI karTTYlsÁal;smaCik 

eRCIstaMgmNÐlsPaBaNiC¢km raCFanIPñMeBj GaNtþiTI 3 elIkTI 2 18

23-12-2016 -GnuRkwtüelx 1244 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 21

23-12-2016 -GnuRkwtüelx 1245 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 22

26-12-2016 -GnuRkwtüelx 1246 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 24

26-12-2016 -GnuRkwtüelx 1247 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 25

28-12-2016 -GnuRkwtüelx 1248 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 26

28-12-2016 -GnuRkwtüelx 1249 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nigEtgtaMgm®nþI

raCkar 28

 -GnuRkwtüelx 1250 GnRk>tt minTan;)anTTYl

29-12-2016 -GnuRkwtüelx 1251 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 30

29-12-2016 -GnuRkwtüelx 1252 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 32

29-12-2016 -GnuRkwtüelx 1253 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 33

29-12-2016 -GnuRkwtüelx 1254 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 35

29-12-2016 -GnuRkwtüelx 1255 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 37

29-12-2016 -GnuRkwtüelx 1256 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 39

 

 



K 
29-12-2016 -GnuRkwtüelx 1257 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 40

02-01-2017 -GnuRkwtüelx 01 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 42

03-01-2017 -GnuRkwtüelx 02 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa  44

03-01-2017 -GnuRkwtüelx 03 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa  45

04-01-2017 -GnuRkwtüelx 04 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 46

04-01-2017 -GnuRkwtüelx 05 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 47

04-01-2017 -GnuRkwtüelx 06 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgbuKÁlikCab;kic©snüa 48

04-01-2017 -GnuRkwtüelx 07 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa  50

2-esckþIseRmc 
26-12-2016 -esckþIseRmcelx 132 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarvaytémøelIplb:HBal;én

lixitbTdæanKtiyutþ 52

27-12-2016 -esckþIseRmcelx 133 ssr sþIBI karbegáItKN³kmkarerobcMEpnkar kic©sh

RbtibtiþkareTVrPaKI enAkñúgRkbx½NÐénkic©shRbtibtþikaresdækic©pøÚvsURt nigpøÚvsURt 

smuRTstvtS   TI 21 rvagRBHraCaNacRkkm<úCa nigsaFarNrdæRbCamanitcin 80

28-12-2016 -esckþIseRmcelx 134 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 83

28-12-2016 -esckþIseRmcelx 135 ssr sþIBI karpøas;bþÚr nigbMeBjbEnßmsmaCikRkum

kargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmviFIneya)ay nig 

yuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 85

III-kargarbNþaRksYg 
    TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

12-12-2016
 

-esckþIseRmcelx 061 shv sþIBI karEksRmYlsmasPaBGnuKN³kmaFikar

GPivDÆn_  GPi)alkic©saCIvkm énKN³kmaFikardwknaMkargarGPivDÆvis½yÉkCn 87

 

 

 



X 
22-12-2016 -RbkasrYmelx 1505 shv>Rbk sþIBI karelIkElgkarykkéRmesvaRtYtBinitü

karnaMecjTMnijGgárrbs;RksYgBaNiC¢km 90

22-12-2016 -RbkasrYmelx 1506 shv>Rbk sþIBI karEksRmYltémøesvasaFarN³rbs;

RksYgvb,Fm’nigviciRtsil,³ 93

22-12-2016 -RbkasrYmelx 1507  shv>Rbk sþIBI karEksRmYlRbkar 4 énRbkasrYmelx 

658 shv>Rbk cuHéf¶TI 06 Ex mifuna qñaM 2016 sþIBI karpþl;rgVan;elIk 

TwkcitþelIkarpþl;esvasaFarN³ rbs;RksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 97

 
 

 

 

 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0101



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0202



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0303



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0404



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0505



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0606



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0707



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0808



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 0909



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1010



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1111



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1212



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1313



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1414



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1515



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1616



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1717



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1818



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1919



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2020



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2121



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2222



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2323



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2424



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2525



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2626



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2727



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2828



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 2929



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3030



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3131



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3232



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3333



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3434



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3535



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3636



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3737



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3838



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 3939



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4040



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4141



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4242



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4343



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4444



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4545



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4646



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4747



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4848



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 4949



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5050



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5151



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5252



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5353



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5454



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5555



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5656



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5757



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5858



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 5959



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6060



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6161



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6262



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6363



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6464



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6565



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6666



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6767



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6868



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 6969



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7070



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7171



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7272



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7373



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7474



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7575



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7676



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7777



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7878



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 7979



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8080



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8181



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8282



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8383



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8484



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8585



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8686



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8787



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8888



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 8989



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9090



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9191



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9292



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9393



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9494



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9595



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9696



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9797



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9898



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 9999



ឆា  ំទី១៧ លខ ០១  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 100100



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


