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k         N33/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
28-04-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0417¼004 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI lkçnþik³m®nþI 

raCkar énRkumnItib,BaØtþi 3316 

2-RBHraCRkwtü  
17-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼363 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl; nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 51 rUb 3325 

17-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼364 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH elakCMTav Gs;elak elakRsI nigRBHsgÇ cMnYn 11  rUb¼GgÁ 3328 

17-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼365 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 

162  rUb¼GgÁ 3329 

18-04-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0417¼366 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak v:ag évb‘Ín ¬WANG WEIBIN ¦ CnCatiicin sBa¢aticin 3333 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

24-04-2017 -GnuRkwtüelx 61 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlbTb,BaØtþimYycMnYn én 

GnuRkwtüelx 11 GnRk>bk cuHéf¶TI 29 Ex mkra qñaM 2008 sþIBI karerobcM 

nigkarRbRBwtþeTArbs;GKÁnaykdæan énGaCJaFrCatiedIm,IkarBar nigGPivDÆ 

rmNIydæanvb,Fm’Fm μCati énR)asaTRBHvihar 3334 

29-03-2017 -GnuRkwtüelx 387 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3336 

29-03-2017 -GnuRkwtüelx 388 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3337 

29-03-2017 -GnuRkwtüelx 389 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 3338 

 



x 

29-03-2017 -GnuRkwtüelx 390 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3340 

30-03-2017 -GnuRkwtüelx 391 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3341 

30-03-2017 -GnuRkwtüelx 392 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 3343 

30-03-2017 -GnuRkwtüelx 393 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3344 

30-03-2017 -GnuRkwtüelx 394 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 3345 

30-03-2017 -GnuRkwtüelx 395 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3346 

30-03-2017 -GnuRkwtüelx 396 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 3347 

30-03-2017 -GnuRkwtüelx 397 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3348 

30-03-2017 -GnuRkwtüelx 398 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 3349 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 399 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

m®nþInKr)alCati 3351 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 400 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 3352 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 401 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 3354 

31-03-2017 -GnuRkwtüelx 402 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 3356 

2-esckþIseRmc  

05-04-2017 -esckþIseRmcelx 33 ssr sþIBI sUcnakrtamdanrYmKñaqñaM 2017-2018 3357 

28-04-2017 -esckþIseRmcelx 36 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 3388 

3-saracrENnaM 

   

31-03-2017 -saracrENnaMelx 02 srNn sþIBI karcat;taMgxYbGnusSavrIy_elIkTI 131 én 

TIvaBlkmµGnþrCatiéf¶TI 1 Ex ]sPa qñaM 2017 3389 

III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-02-2017 -RbkasrYmelx 128 shv>Rbk sþIBI karEksRmYltarag]bsm<½n§P¢ab;nwgRbkas 

rYmelx 1451 shv>Rbk cuHéf¶TI 03 Ex vicäika qñaM 2015 sþIBI kar 

pþl;esvasaFarN³ nigkarBin½yGnþrkarN_ CaR)ak;edayRksYgEr: nigfamBl 3391 



K 
03-02-2017 -RbkasrYmelx 129 shv>Rbk sþIBI karEksRmYltarag]bsm<½n§P¢ab;nwgRbkas 

rYmelx 1452 shv>Rbk cuHéf¶TI 03 Ex vicäika qñaM 2015 sþIBI kar 

pþl;rgVan;elIkTwkcitþCUnRksYgEr: nigfamBl nigRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  3414 

06-03-2017 -Rbkaselx 233 shv>Rbk sþIBI karbMeBjbEnßmGgÁPaBeRbIR)as;RTBü 

sm,tþirdærbs;RksYgRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  3426 

06-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 242 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæancMeNHdwg nigB½t’manbrisßan énRksYgbrisßan  3429 

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33163316



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33173317



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33183318



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33193319



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33203320



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33213321



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33223322



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33233323



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33243324



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33253325



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33263326



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33273327



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33283328



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33293329



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33303330



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33313331



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33323332



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33333333



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33343334



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33353335



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33363336



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33373337



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33383338



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33393339



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33403340



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33413341



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33423342



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33433343



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33443344



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33453345



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33463346



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33473347



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33483348



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33493349



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33503350



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33513351



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33523352



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33533353



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33543354



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33553355



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33563356



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33573357



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33583358



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33593359



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33603360



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33613361



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33623362



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33633363



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33643364



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33653365



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33663366



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33673367



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33683368



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33693369



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33703370



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33713371



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33723372



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33733373



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33743374



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33753375



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33763376



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33773377



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33783378



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33793379



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33803380



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33813381



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33823382



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33833383



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33843384



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33853385



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33863386



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33873387



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33883388



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33893389



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33903390



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33913391



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33923392



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33933393



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33943394



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33953395



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33963396



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33973397



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33983398



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 33993399



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34003400



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34013401



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34023402



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34033403



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34043404



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34053405



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34063406



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34073407



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34083408



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34093409



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34103410



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34113411



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34123412



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34133413



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34143414



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34153415



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34163416



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34173417



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34183418



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34193419



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34203420



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34213421



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34223422



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34233423



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34243424



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34253425



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34263426



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34273427



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34283428



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34293429



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34303430



ឆា  ំទី១៧ លខ ៣៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 34313431



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


