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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼031 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

G‘at sIla CaTIRbwkSaRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati manzan³esµI 

rdæelxaFikar 302 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼032 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

lI KImh‘at CaTIRbwkSaRksYgmuxgarsaFarN³ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 303 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼033   sþIBI  karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm  

   QIv lIm CaGKÁelxaFikarrg GaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmµPaBkMcat;mIn  nig 

se®gÁaHCnBikaredaysarmIn manzan³esµI GnurdæelxaFikar 304 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼034  sþIBI  karEtgtaMg  nigpþl;zan³ Ék]tþm  

 b:un pløI CaTIRbwkSa semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYg 

mhaépÞ manzan³esµI GnurdæelxaFikar edayminykR)ak;eborvtS 305 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼035 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ elakCMTav  

sut suvNÑda CaTIRbwkSardæelxaFikar énrdæelxaFikardæan GakascrsIuvil man 

zan³esµI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 306 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼036 sþIBI kartemøIgfñak;kñúgzannþrs½kþi dl;elak 

Nub cnßariT§ énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgFmµkar nigsasna 307 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼037 sþIBI karbþÚrRbePT®kbx½NÐCakrNIBiess 

dl;elak exov saem:t énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgesdækic© nig 

hirBaØvtßú 308 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼038 sþIBI kartemøIgfñak;RbcaMqñaM nigzannþrs½kþi dl; 

m®nþIraCkar 83 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigRkbx½NÐm®nþIbec©keTs 

Can;x<s; enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 309 

 



x 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼039 sþIBI kartaMgs‘b;dl;m®nþIraCkar 32 rUb 

énRkbx½NÐRKÚbeRgonkRmit]tþm nigRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgFmµkar 

nigsasna 313 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼040 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH elakCMTav  cin c½nÞmunI 316 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼041 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH ]kj:a  gYn suFavI 317 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼042 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHetCKuN Gs;elak nigelakRsI cMnYn 

26 GgÁ¼rUb 318 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼043 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak CUrUkan;TI KIr:an; KUm:a rIDI ¬CHURUKANTI KIRAN KUMAR REDDY ¦ 

CnCati\NÐa sBa¢ati\NÐa  319 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼044 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak s‘U eConhav ¬SU JIANHUA ¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa  s‘U manhÁÜ ¬SOU MEANGUO¦ 320 

11-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼045 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak  lIv GIugQan ¬LIU YINGQIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

eQµaHCa  lIv swg ¬LIU SEN ¦ 321 

12-01-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼046 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐitcMnYn 03 rUb 322 

13-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼047 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm cMnYn 03 rUb 324 

13-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼048 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 11 

rUb 325 

 

 



K 
13-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼049 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  lI éNLúg ¬LI NAILONG¦ CnCaticin sBa¢aticin  326 

13-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼050 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak  v:ag lanQun ¬WANG LIANCHUN¦ CnCaticin sBa¢aticin  327 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü 

05-01-2017 -GnuRkwtüelx 06 GnRk>bk sþIBI karepÞrFnFanhirBaØvtßúmanP¢ab;lkçx½NÐeTA 

[rdæ)alfñak;eRkamCati 328 

26-01-2017 -GnuRkwtüelx 07 GnRk>bk sþIBI karbegáItrebogGPirkSCIv³cRmuHRbB½n§tMbn; 

karBarFmµCati 337 

06-01-2017 -GnuRkwtüelx 19 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 347 

09-01-2017 -GnuRkwtüelx 20 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi naynKr)alCan;x<s; 348 

09-01-2017 -GnuRkwtüelx 21 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 349 

09-01-2017 -GnuRkwtüelx 22 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 351 

10-01-2017 -GnuRkwtüelx 23 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 352 

10-01-2017 -GnuRkwtüelx 24 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ 354 

 -GnuRkwtüelx 25 GnRk>tt minTan;;)anTTYl  

10-01-2017 -GnuRkwtüelx 26 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 356 

11-01-2017 -GnuRkwtüelx 27 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi m®nþInKr)alCati 358 

11-01-2017 -GnuRkwtüelx 28 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 359 

12-01-2017 -GnuRkwtüelx 29 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigepÞrsRmYlParkic©CUnm®nþI 

raCkar 363 

12-01-2017 -GnuRkwtüelx 30 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIGKÁelxaFikardæan 

GaCJaFrkm<úCa RKb;RKgskmµPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn 365 

12-01-2017 -GnuRkwtüelx 31 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 367 

 



X 

12-01-2017 -GnuRkwtüelx 32 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;m®nþIraCkar 368 

13-01-2017 -GnuRkwtüelx 33 GnRk>tt sþIBI karpþl;eRKOg\sSriyys  370 

13-01-2017 -GnuRkwtüelx 34 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi m®nþInKr)alCatikm<úCa 371 

13-01-2017 -GnuRkwtüelx 35 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nayTahan 372 

13-01-2017 -GnuRkwtüelx 36 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nayTahan 374 

13-01-2017 -GnuRkwtüelx 37 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nayTahan 376 

13-01-2017 -GnuRkwtüelx 38 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ  378 

13-01-2017 -GnuRkwtüelx 39 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 379 

13-01-2017 -GnuRkwtüelx 40 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 383 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 41 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 390 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 42 GnRk>tt sþIBI karpþl;CUneRKOg\sSriyys shemRtI nig 

munIsaraP½NÐ 391 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 43 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 393 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 44 GnRk>tt sþIBI karCUn eRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ 395 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 45 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 397 

III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

27-12-2016 -Rbkaselx 1587 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlRbkar 13 énRbkaselx 275 

shv>Rbk cuHéf¶TI 10 Ex mIna qñaM 2015 sþIBI nItiiviFIcMNaytamrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;rdæ)alfñak;eRkamCati 399 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 302302



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 303303



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 304304



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 305305



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 306306



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 307307



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 308308



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 309309



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 310310



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 311311



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 312312



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 313313



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 314314



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 315315



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 316316



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 317317



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 318318



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 319319



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 320320



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 321321



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 322322



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 323323



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 324324



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 325325



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 326326



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 327327



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 328328



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 329329



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 330330



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 331331



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 332332



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 333333



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 334334



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 335335



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 336336



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 337337



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 338338



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 339339



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 340340



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 341341



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 342342



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 343343



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 344344



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 345345



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 346346



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 347347



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 348348



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 349349



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 350350



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 351351



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 352352



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 353353



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 354354



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 355355



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 356356



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 357357



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 358358



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 359359



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 360360



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 361361



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 362362



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 363363



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 364364



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 365365



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 366366



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 367367



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 368368



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 369369



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 370370



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 371371



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 372372



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 373373



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 374374



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 375375



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 376376



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 377377



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 378378



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 379379



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 380380



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 381381



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 382382



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 383383



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 384384



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 385385



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 386386



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 387387



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 388388



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 389389



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 390390



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 391391



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 392392



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 393393



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 394394



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 395395



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 396396



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 397397



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 398398



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 399399



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 400400



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 401401



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


