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k         N15/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
19-12-2016 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1216¼1180 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 25  rUb 1406 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼148 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³Ék]tþm 

eTB klüaN BIGKÁelxaFikarrg GaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmμPaB kMcat;mIn 

nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn manzan³es μ I GKÁnayk nigEtgtaMgÉk]tþm 

eTB klüaN CaTIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esμI GnurdæelxaFikar 1408 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼149 sþIBI karEtgtaMgelak sarwm mutfavI 

Ca ]kja: 1409 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼150 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm cMnYn 02 rUb 1410 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼151 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak;mhaesna cMeBaH RBHsgÇ nig])ask cMnYn 04 GgÁ¼rUb 1411 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼152 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

elakRsI cMnYn 36 rUb 1412 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼153 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nig 

])ask cMnYn 35 GgÁ¼rUb 1414 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼154 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 

450 rUb 1416 

 

 



x 
09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼155 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;GñkRsI cin LagLag ¬CHEN LANGLANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQμaHCa  taMg FIta  ¬TAING THIDA¦ 1424 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼156 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;GñkRsI ®hÁIt m:arIy:a FI Ler ¬GRIET MARIA T. LORRE¦ CnCati 

EblhSiúk sBa¢atiiEblhSiúk  1425 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼157 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak pak sugvUk ¬PARK SUNG WOOK¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 

edaybþÚreQμaHCa  Lúg vIr³ ¬ LONG VIRAK¦ 1426 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼158 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak esg éhKU ¬ZHENG HUAIGUO¦ CnCaticin sBa¢aticin  1427 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼159 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak v:ag XunQwg ¬WANG KUNCHENG¦ CnCaticin sBa¢aticin  1428 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼160 sþIBI karlubeQμaHelak GaMg maltI 

ecjBIRkbx½NÐGgÁecARkm 1429 

10-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼161 sþIBI kartemøIgfñak; nigtemøIgzannþrs½kþi 

RbcaMqñaM nigpþl;zannþrs½kþikitþiys dl;m®nþIraCkar 10 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgeTscrN_  1430 

II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ 
08-02-2017 -esckþIseRmcelx 179¼019¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 08 Ex kumÖ³ qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 322¼060¼2017 cuHéf¶TI 31 Ex mkra qñaM 2017 1432 

08-02-2017 -esckþIseRmcelx 180¼020¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 08 Ex kumÖ³ qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 324¼062¼2017 cuHéf¶TI 31 Ex mkra qñaM 2017 1436 

09-02-2017 -esckþIseRmcelx 181¼021¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 09 Ex kumÖ³ qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 328¼066¼2017 sMNMuerOgelx 329¼067¼2017  

nigsMNMuerOgelx 330¼068¼2017  cuHéf¶TI 31 Ex mkra qñaM 2017 1440 

 
 



K 

III-raCrdæaPi)al  

GnuRkwtü 
07-02-2017 -GnuRkwtüelx 16 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;sPaBaNiC¢kmμ 

km<úCa  1451 

 -GnuRkwtüelx 23 GnRk>bk minTan;)anTTYl   

21-02-2017 -GnuRkwtüelx 24 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 1457 

07-02-2017 -GnuRkwtüelx 112 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 1459 

13-02-2017 -GnuRkwtüelx 153 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1461 

13-02-2017 -GnuRkwtüelx 154 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1466 

13-02-2017 -GnuRkwtüelx 155 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1468 

14-02-2017 -GnuRkwtüelx 156 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 1472 

14-02-2017 -GnuRkwtüelx 157 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþ nigfñak;m®nþIraCkar 1473 

14-02-2017 -GnuRkwtüelx 158 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþ nigfñak;m®nþIraCkar 1482 

14-02-2017 -GnuRkwtüelx 159 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 1487 

14-02-2017 -GnuRkwtüelx 160 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 1488 

14-02-2017 -GnuRkwtüelx 161 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 1489 

IV-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

27-12-2016 -Rbkaselx 1572 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlRbkar 12 énRbkaselx 1041 

shv>Rbk cuHéf¶TI 26 Ex kBaØa qñaM 2014 sþIBI karRKb;RKg nigkarRtYtBinitübrFn 

)alkic©hirBaØvtßú  1490 

30-12-2016 -RbkasGnþrRksYgelx 1695 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2016 rbs;saklviTüal½y Ca sIum kMcaymar  1492 

03-02-2017 -esckþIseRmcelx 006 shv sþIBI karEks®mYlsmasPaBRkumkargarfviika 

kRmitépÞkñúgGgÁPaBfvika rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßúextþkNþal 1496 

 



X 
03-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 120 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2017 rbs;saklviTüal½y sVayerog 1499 

03-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 123 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatiGPivDÆn_edaycIrPaB énRksYgbrisßan  1503   

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14061406



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14071407



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14081408



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14091409



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14101410



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14111411



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14121412



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14131413



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14141414



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14151415



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14161416



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14171417



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14181418



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14191419



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14201420



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14211421



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14221422



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14231423



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14241424



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14251425



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14261426



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14271427



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14281428



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14291429



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14301430



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14311431



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14321432



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14331433



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14341434



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14351435



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14361436



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14371437



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14381438



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14391439



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14401440



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14411441



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14421442



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14431443



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14441444



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14451445



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14461446



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14471447



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14481448



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14491449



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14501450



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14511451



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14521452



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14531453



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14541454



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14551455



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14561456



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14571457



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14581458



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14591459



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14601460



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14611461



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14621462



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14631463



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14641464



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14651465



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14661466



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14671467



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14681468



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14691469



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14701470



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14711471



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14721472



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14731473



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14741474



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14751475



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14761476



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14771477



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14781478



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14791479



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14801480



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14811481



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14821482



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14831483



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14841484



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14851485



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14861486



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14871487



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14881488



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14891489



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14901490



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14911491



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14921492



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14931493



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14941494



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14951495



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14961496



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14971497



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14981498



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14991499



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15001500



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15011501



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15021502



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15031503



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15041504



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 15051505



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


