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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

27-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼530 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ):a suCativgS 

CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI eTsrdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 5380 

27-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼531 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Rtak; éfesog 

CaGnurdæelxaFikar RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 5381 

27-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼532 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  ]kj:a  Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF  cMnYn 33  rUb 5382 29-06-2017 -NS¼KRT¼0617¼533  DECERNONS à Monsieur Le Professeur 

CClaude Facques,  la Grand  ̀ Croix de l  ̀ Ordre Royal Du  
Sahamétrei, en témoignage de Notre plus haute considération 5384 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼534 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBGñk]kj:asuFmμRbICa nU v:an; nUveRKOg\sSriyys semþcRBHmhakSRtIyanI 

RBHsIusuvtßi munIvgS kusum³ narIrtñ fñak; mhaesrIvDÆn_ 5385 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼535 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþmbNÐit    

GUn B½n§munIr½tñ CasmaCikeBjsiT§i énraCbNÐitüsPakm<úCa maneKarmgarCa 

bNÐitsPacarü 5386 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼536 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþmbNÐit    

hg;CYn Nar:un CasmaCikeBjsiT§i énraCbNÐitüsPakm<úCa maneKarmgarCa 

bNÐitsPacarü 5387 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼537 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm PI suPat; Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 5388 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼538 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm CYb suPkþi Ca 

GnurdæelxaFikar énRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 5389 

 



x 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼539 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ cMnYn 02 rUb  5390 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼540 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ehg rtμBisidæ 
CaGKÁnayk énGKÁnaykdæansaFarNkar rbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 5391 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼541 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nay 

nKr)alfñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ cMnYn 06 rUb  5392 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼542 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;elak]tþmesnIy_RtI Ek sYnsuPaB naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  5393 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼543 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

04 rUb eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTs 

Can;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 5394 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼544 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 59 rUb  5395 

29-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼545 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys shemRtI fñak; mhaesna  cMeBaH  smaKm cMnYn 06 5398 

05-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼546 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm nigGs;elak cMnYn  26  rUb   5399 

05-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼547 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr 

edayKμankarbgçitbgçM dl;kBaØa CIn CU Qug ¬JIN JU CHUNG¦ CnCatikUer: 

sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer:  5400 

05-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼548 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn  30  rUb   5401 

06-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼549 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

esA vDÆna CaTIRbwkSa Ék]tþmrdæelxaFikar énrdæelxaFikardæanGakascrsIuvil 

manzan³esμI GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 5402 

 



K  

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
03-07-2017 -GnuRkwtüelx 697 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5403 

06-07-2017 -GnuRkwtüelx 698 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 5410 

06-07-2017 -GnuRkwtüelx 699 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5411 

07-07-2017 -GnuRkwtüelx 700 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 5448 

07-07-2017 -GnuRkwtüelx 701 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5456 

07-07-2017 -GnuRkwtüelx 702 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 5457 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

24-05-2017 -Rbkaselx 557 shv>Rbk sþIBI karRbmUlBn§elImeFüa)aydwkCBa¢Ún nigyanCMniH 

RKb;RbePT sRmab;qñaM 2017  5460 

25-05-2017 -Rbkaselx 559 shv>Rbk sþIBI karENnaMGnuvtþGakrelItémøbEnßmcMeBaHkarpÁt; 

pÁg;minCab;Gakr  5469 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgkarBarCati 
13-07-2017 -Rbkaselx 044>Rbk 2017 sþIBI kareRbIR)as;ÉksNæan søaksBaØa nigTg;C½y 

kgeyaFBlexmrPUminÞ  5473 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53805380



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53815381



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53825382



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53835383



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53845384



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53855385



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53865386



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53875387



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53885388



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53895389



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53905390



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53915391



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53925392



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53935393



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53945394



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53955395



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53965396



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53975397



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53985398



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 53995399



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54005400



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54015401



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54025402



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54035403



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54045404



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54055405



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54065406



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54075407



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54085408



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54095409



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54105410



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54115411



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54125412



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54135413



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54145414



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54155415



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54165416



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54175417



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54185418



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54195419



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54205420



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54215421



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54225422



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54235423



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54245424



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54255425



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54265426



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54275427



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54285428



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54295429



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54305430



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54315431



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54325432



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54335433



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54345434



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54355435



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54365436



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54375437



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54385438



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54395439



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54405440



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54415441



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54425442



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54435443



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54445444



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54455445



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54465446



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54475447



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54485448



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54495449



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54505450



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54515451



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54525452



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54535453



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54545454



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54555455



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54565456



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54575457



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54585458



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54595459



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54605460



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54615461



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54625462



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54635463



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54645464



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54655465



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54665466



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54675467



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54685468



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54695469



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54705470



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54715471



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54725472



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54735473



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54745474



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54755475



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54765476



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54775477



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54785478



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥២  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 54795479



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


