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k         N05/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
05-12-2016 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1216¼1110 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;elak  bUr can;riT§ ¬BO CHANRITH¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 402 

16-12-2016 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1216¼1161 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;elak  G‘un vNÑ³ ¬UN VANNAK¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 403 

16-12-2016 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1216¼1162 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;GñkRsI r½tñ sIuNa ¬RATH SINA¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTshULg; 404 

16-12-2016 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1216¼1163 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;GñkRsI tan; KwmeTok ¬TAN KIMTEAT¦ CnCatiExμr 

sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 405 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼051 sþIBI karepÞrbBa©Úl nigtemøIgRkbx½NÐ 

CakrNIBiess dl;Ék]tþm sr KwmRs‘un énRkbx½NÐGPi)al m®nþIraCkarén 

RkumnItibBaØtþi enAGKÁelxaFikardæanrdæsPa 406 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼052 sþIBI kartemøIgfñak;kñúgzannþrs½kþi dl;elak  

sU FIda énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’  407 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼053 sþIBI kartemøIgfñak;RbcaMqñaM nigzannþrs½kþi dl; 

m®nþIraCkar 16 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgyutþiFm’  408 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼054 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH ]kja: h‘un Lak; 410 

 

 



x  

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼055 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHetCKuN Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI  

cMnYn 63 GgÁ¼rUb 411 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼056 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys  tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 173  rUb 413 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼057 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  GUkav:a yUsIuhIuru ¬OHKAWA YOSHIHIRO¦ CnCatiCb:un sBa¢ati 

Cb:un  419 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼058 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  s‘U eConh‘ ¬SU JIANHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin  420 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼059 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;kBaØa Nan;sIu b‘UDIcaTI kata ¬NANCY BUDIJATI KARTA¦ CnCati 

\NÐÚensIu sBa¢ati\NÐÚensIu edaybþÚreQμaHCa  kata Nan;sIu ¬KARTA NANCY¦ 421 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼060 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak G‘uy cin s‘un ¬OOI CHIN SOON¦ CnCati’cin sBa¢atim:aeLsIu 

edaybþÚreQμaHCa  Gwug suvNÑ ¬UNG SOVAN ¦ 422 

16-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼061 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])ask ])asika nig 

Gs;elak cMnYn 17 GgÁ¼rUb 423 

19-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼062 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ cMnYn 03 rUb  424 

23-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼063 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 35 rUb 425 

 
 

 



K  

II-raCrdæaPi)al  
1-GnuRkwtü 

26-01-2017 -GnuRkwtüelx 08 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;shKmn_ én]TüanCati 

RBHsIhnu ram  elIépÞdITMhM 1122/80 hikta sßitkñúgPUmisa®sþ PUmibt;KKIr 

PUmiGUr]kj:aehg XMuGUr]kj:aehg nigPUmisμac;Edg XMuram RsukéRBnb; 

extþRBHsIhnu 427 

27-01-2017 -GnuRkwtüelx 09 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK 434 

30-01-2017 -GnuRkwtüelx 10 GnRk>bk sþIBI karkRmitrbbem:agkMNt; em:agbEnßm nigR)ak; 

em:agbEnßm sRmab;karbeRgon kñúgRKwHsßansikSasaFarN³ 436 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 46 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 446 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 47 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 448 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 48 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 449 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 49 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 450 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 50 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 451 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 51 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 460 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 52 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 462 

2-esckþIseRmc 

 -esckþIseRmcelx 03 ssr minTan;)anTTYl  

15-01-2017 -esckþIseRmcelx 04 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 464 

24-01-2017 -esckþIseRmcelx 05 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg edIm,IerobcM 

BiFIbuNüTenøqñaM 2017 cab;BIéf¶TI 24 dl;éf¶TI 26 Ex mIna qñaM 2017 enAextþ 

sÞwgERtg eRkamRbFanbT³ Tenø pSarP¢ab;RbCaCn eTscrN_ nigvb,Fm’ 465 

III-kargarbNþaRksYg 
    TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

08-12-2016 -Rbkaselx 1436 shv>Rbk sþIBI kardak;[eRbIR)as;Éksar sþIBI karRKb;RKg 

RbB½n§RtYtBinitüépÞkñúgbec©kviTüaB½t’man 475 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 402402



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 403403



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 404404



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 405405



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 406406



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 407407



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 408408



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 409409



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 410410



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 411411



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 412412



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 413413



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 414414



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 415415



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 416416



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 417417



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 418418



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 419419



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 420420



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 421421



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 422422



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 423423



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 424424



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 425425



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 426426



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 427427



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 428428



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 429429



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 430430



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 431431



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 432432



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 433433



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 434434



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 435435



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 436436



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 437437



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 438438



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 439439



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 440440



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 441441



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 442442



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 443443



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 444444



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 445445



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 446446



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 447447



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 448448



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 449449



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 450450



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 451451



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 452452



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 453453



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 454454



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 455455



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 456456



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 457457



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 458458



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 459459



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 460460



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 461461



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 462462



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 463463



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 464464



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 465465



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 466466



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 467467



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 468468



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 469469



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 470470



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 471471



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 472472



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 473473



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 474474



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 475475



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 476476



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 477477



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 478478



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 479479



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 480480



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 481481



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 482482



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 483483



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 484484



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 485485



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 486486



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 487487



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 488488



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 489489



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 490490



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 491491



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 492492



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 493493



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 494494



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 495495



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 496496



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 497497



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 498498



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 499499



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 500500



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 501501



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


