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k         N06/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
23-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼064 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 04 rUb 502  

23-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼065 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;TIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ 06 rUb 503 

23-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼066 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak s‘U y:ugqan; ¬SU YONGCAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 504 

24-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼067 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn  17 rUb 505 

24-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼068 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm 

]tþmesnIy_RtI CYn kul CaCMnYykarÉk]tþm  yU s‘unLúg rdæm®nþIRbtiPUGm 

naykrdæm®nþI manzan³esμIGKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 507 

26-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼069 sþIBI karepÞrbBa©Úl nigtemøIgzannþrs½kþi  elak 

Gat vasna énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  508 

26-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼070 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 83 rUb 509 

26-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼071 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;GñkRsI s‘U sIELn ¬XU XUELIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQμaHCa 

sIu  r:anI ¬XU RANY¦ 511 

 

 

 



x  

26-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼072 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak s‘U KuyyIg ¬XU GUIYING¦ CnCaticin sBa¢aticin  512 

26-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼073 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak s‘Å CWCaMg ¬SHE ZHIJIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaysMubþÚreQμaHCa 

taMg RKag xay ¬TANG KRIANG KAI¦ 513 

26-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼074 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm cMnYn 02 rUb 

CaTIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI  ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI5 man 

zan³esμI rdæelxaFikar  514 

26-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼076 sþIBI karEtgtaMg GñkGgÁm©as; sIusuvtßi munI 

nlkçN_ nigGñkGgÁm©as;kSRtIy_ sIusuvtßi CIv½n FariT§ Ca ÉkGKÁraCTUtGm 

RBHraCelxaFikardæan RBHmhakSRt manzan³esμI  GnurdæelxaFikar 515 

26-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼077 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBÉk]tþm XYn Xunnay nUveRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; 

mhaesrIvDÆn_ 516 

01-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼078 sþIBI karbegáItrbbsnþisuxsgÁm EpñkhaniP½y 

kargarsRmab;m®nþIsaFarN³ nigEpñkEfTaMsuxPaB sRmab;m®nþIsaFarN³ GtItm®nþI 

raCkar nigGtItyuT§Cn 517 

01-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼079 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþIraCkar 

02 rUb CaTIRbwkSaGmRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta manzan³es μI 

GnurdæelxaFikar 524 

01-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼080 sþIBI karbB©ab; nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

raCkar 05 rUb enARksYgsaFarNkar nigdwkCB¢Úan  525 

 

 

 



K 

II-raCrdæaPi)al  
1-GnuRkwtü 

31-01-2017 -GnuRkwtüelx 11 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;xuTÞkal½y nayk 

rdæm®nþI  ]bnaykrdæm®nþI   eTsrdæm®nþI  rdæm®nþI  nigrdæelxaFikarCaRbFansßab½n 526 

24-01-2017 -GnuRkwtüelx 53 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 536 

24-01-2017 -GnuRkwtüelx 54 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 538 

24-01-2017 -GnuRkwtüelx 55 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;GaNtþiebskkmμm®nþIkarTUtCan;x<s; 540 

24-01-2017 -GnuRkwtüelx 56 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 542 

24-01-2017 -GnuRkwtüelx 57 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 543 

23-01-2017 -GnuRkwtüelx 58 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 544 

24-01-2017 -GnuRkwtüelx 59 GnRk>tt sþIBI karelIkElglkçxNÐGayu nigkarkMNt; 

GayuebkçCncUlrYmRbLgRbECgeRCIserIscUlkñúgRkbx½NÐm®nþIIraCkarsIuvil 545 

25-01-2017 -GnuRkwtüelx 60 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 549 

25-01-2017 -GnuRkwtüelx 61 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 562 

25-01-2017 -GnuRkwtüelx 62 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 568 

25-01-2017 -GnuRkwtüelx 63 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg RbKl;Parkic© nigsRmYlParkic© 

m®nþIraCkar 569 

25-01-2017 -GnuRkwtüelx 64 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 571 

26-01-2017 -GnuRkwtüelx 65 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 581 

27-01-2017 -GnuRkwtüelx 66 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 582 

27-01-2017 -GnuRkwtüelx 67 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak; nigtemøIgzannþrs½kþim®nþIþIraCkar 583 

27-01-2017 -GnuRkwtüelx 68 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;CUnm®nþIraCkar 589 

 

 

 



X 
2-esckþIseRmc 

26-01-2017 -esckþIseRmcelx 06 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumkargarEpñkRsUv-Ggár 

sRmab;eFVICaédKUBiPakSakargarCamYyvis½yÉkCn 592 

01-02-2017 -esckþIseRmcelx 07 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYgsRmab;dwknaM 

RtYtBinitü nigvaytémø elIkarGnuvtþeKalneya)ayGPivDÆn_vis½yTUrKmnaKmn_-

bec©kviTüaKmnaKmn_ nigB½t’man qñaM 2020 594 

III-kargarbNþaRksYg 
    TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

13-01-2017 -Rbkaselx 029 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarcgRkgsßiti nigsRmbsRmYl 

B½t’manTIpSarGclnvtßú 599 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 502502



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 503503



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 504504



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 505505



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 506506



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 507507



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 508508



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 509509



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 510510



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 511511



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 512512



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 513513



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 514514



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 515515



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 516516



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 517517



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 518518



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 519519



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 520520



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 521521



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 522522



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 523523



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 524524



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 525525



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 526526



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 527527



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 528528



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 529529



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 530530



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 531531



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 532532



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 533533



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 534534



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 535535



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 536536



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 537537



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 538538



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 539539



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 540540



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 541541



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 542542



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 543543



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 544544



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 545545



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 546546



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 547547



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 548548



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 549549



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 550550



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 551551



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 552552



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 553553



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 554554



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 555555



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 556556



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 557557



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 558558



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 559559



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 560560



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 561561



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 562562



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 563563



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 564564



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 565565



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 566566



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 567567



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 568568



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 569569



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 570570



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 571571



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 572572



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 573573



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 574574



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 575575



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 576576



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 577577



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 578578



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 579579



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 580580



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 581581



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 582582



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 583583



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 584584



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 585585



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 586586



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 587587



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 588588



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 589589



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 590590



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 591591



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 592592



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 593593



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 594594



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 595595



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 596596



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 597597



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 598598



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 599599



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 600600



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៦  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 601601



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


