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k        N23/17 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

11-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼264 sþIBI kartemøIgfñak;kñúgRkbx½NÐ GPi)al 

zannþrs½kþi ]tþmGPi)al dl;m®nþIraCkarénGKÁelxaFikardæan RkumRbwkSaFmµnuBaØ 

cMnYn 03 rUb 2206 

13-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼265 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

CUnelak]tþmesnIy_eTa hgS supaNar:a naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 

Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 2207 

13-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼266 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI nig 

])asika cMnYn 51  rUb 2208 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼268 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav m:k; vNÑsIufa  

CaGnurdæelxaFikar RksYgeTscrN_ 2210 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼269 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm     

b‘un esrI CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 2211 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼270 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm     

Eqm suCati CaGKÁelxaFikarrg énGaCJaFrsvnkmµCati manzan³esµI Gnurdæelxa 

Fikar 2212 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼271 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³elakCMTav     

xun narI  CaTIRbwkSaRksYgEpnkar manzan³esµI GnurdæelxaFikar 2213 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼272 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmnavIRtI 

nayTahan fñak;vrnavI énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 04 rUb 2214 

 

 



x 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼273 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

CUnnaynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 29 rUb 2215 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼274 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak LE QUOC PHONG 2217 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼275 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH FnaKarBaNiC¢ vinieyaK nigGPivDÆn_ 

evotNam ¬BIDV¦   2218 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼276 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 2219 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼277 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a  Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMgRbdab; 

GavuF cMnYn 40 rUb 2220 

15-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼278 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 104 rUb rbs; 

RksYg sßab½n cMnYn 24 [cUlnivtþn_ 2222 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 36 GnRk>bk sþIBI karEkERb nigkartemøIgR)ak;bMNac;muxgar 

m®nþIraCkarsIuvil 2229 

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 37 GnRk>bk sþIBI karEkERb nigkartemøIgR)ak;bMNac;muxgar 

m®nþIBn§naKarRksYgmhaépÞ 2237 

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 38 GnRk>bk sþIBI karEkERb nigkartemøIgR)ak;bMNac;muxgar 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 2240 

 

 



K 

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 39 GnRk>bk sþIBI karEkERb nigkartemøIgR)ak;bMNac;muxgar 

eyaFinénkgeyaFBlexmrPUminÞ 2243 

06-03-2017 -GnuRkwtüelx 262 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþ nayTahan 2246 

10-03-2017 -GnuRkwtüelx 288 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2247 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 289 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 2248 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 290 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2249 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 291 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2250 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 293 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2258 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 294 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2260 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 295 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2262 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 296 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2263 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 297 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2265 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 298 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2267 

13-03-2017 -GnuRkwtüelx 299 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2269 

14-03-2017 -GnuRkwtüelx 300 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2273 

14-03-2017 -GnuRkwtüelx 301 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2274 

14-03-2017 -GnuRkwtüelx 302 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2275 

14-03-2017 -GnuRkwtüelx 303 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2277 

15-03-2017 -GnuRkwtüelx 304 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ 2278 

2-esckþIseRmc  

16-03-2017 -esckþIseRmcelx 18 ssr sþIBI  karRbKl;Parkic©bEnßm  CUn]bnaykrdæm®nþI 2280 

17-03-2017 -esckþIseRmcelx 19 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2281 

 
 
 

 



X  

17-03-2017 -esckþIseRmcelx 20 ssr sþIBI karEtgtaMgGnuRbFanRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2283 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

23-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 191 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan fvika 

kmµviFIqñaM 2017 rbs;RksYgFmµkar nigsasna 2285 

23-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 193 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;GKÁnaykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú énRksYgbrisßan 2290 

24-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 209 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;RksYgBaNiC¢kmµ 2296 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

16-02-2017 -Rbkaselx 057 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exm eG PI Gay 

emDIxl begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;eRbIR)as;kñúgevC¢sa®sþ 2300 

16-02-2017 -Rbkaselx 058 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un GIueFIniFI KøÚb‘l 

s<½tFIg ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edreRsamédkILa nig)al; 2303 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22062206



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22072207



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22082208



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22092209



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22102210



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22112211



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22122212



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22132213



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22142214



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22152215



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22162216



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22172217



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22182218



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22192219



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22202220



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22212221



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22222222



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22232223



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22242224



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22252225



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22262226



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22272227



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22282228



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22292229



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22302230



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22312231



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22322232



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22332233



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22342234



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22352235



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22362236



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22372237



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22382238



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22392239



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22402240



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22412241



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22422242



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22432243



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22442244



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22452245



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22462246



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22472247



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22482248



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22492249



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22502250



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22512251



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22522252



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22532253



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22542254



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22552255



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22562256



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22572257



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22582258



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22592259



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22602260



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22612261



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22622262



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22632263



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22642264



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22652265



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22662266



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22672267



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22682268



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22692269



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22702270



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22712271



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22722272



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22732273



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22742274



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22752275



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22762276



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22772277



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22782278



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22792279



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22802280



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22812281



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22822282



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22832283



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22842284



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22852285



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22862286



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22872287



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22882288



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22892289



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22902290



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22912291



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22922292



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22932293



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22942294



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22952295



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22962296



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22972297



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22982298



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 22992299



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23002300



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23012301



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23022302



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23032303



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23042304



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23052305



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


