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k         N14/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
08-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼141 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys  tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 275 rUb 1306 

08-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼142 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;GñkRsI tWn rtna ¬TOEUN RATANA¦ CnCatiExμr 

sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 1319 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼143 sþIBI karbegáIt {KN³kmμaFikarCatidwknaM 

tRmg;TiskargarGRtanukUldæan sßiti GRtanukUldæan nigGtþsBaØaNkmμ} Edlman 

eQμaHCaGkSrkat; {K>C>d>G} edIm,IsRmbsRmYlGnuvtþEpnkaryuT§sa®sþCati sþIBI 

GtþsBaaØNkmμ qñaM 2017-2026 1320 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼144 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

Kg; bUr:a  CaTIRbwkSaGmRksYgEpnkar manzan³esμI GnurdæelxaFikar 1325 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼145 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;;m®nþIraCkar 

05 rUb CaTIRbwkSaRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 1326 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼146 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

eCt NaEr:n CaTIRbwkSaÉk]tþm eha NaMhug ]bnaykrdæm®nþI manzan³esμI 

rdæelxaFikar CMnYsÉk]tþm hug bBaØariT§  1327 

09-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼147 sþIBI kartemøIgfñak;tamGtItPaBkargar 

CakrNIBiess dl;elak cab m:uc énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

GPivDÆn_CnbT  1328 

 

 

 



x 
 II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ  

07-02-2017 -esckþIseRmcelx 177¼017¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 07 Ex kumÖ³ qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 318¼056¼2017 sMNMuerOgelx 319¼057¼2017  

sMNMuerOgelx 320¼058¼2017  nigsMNMuerOgelx 321¼059¼2017  

cuHéf¶TI 30 Ex mkra qñaM 2017 1329 

07-02-2017 -esckþIseRmcelx 178¼018¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 07 Ex kumÖ³ qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 325¼063¼2017 nigsMNMuerOgelx 326¼064¼2017  

cuHéf¶TI 31 Ex mkra qñaM 2017 1334 

III-raCrdæaPi)al  

1-GnuRkwtü 
13-02-2017 -GnuRkwtüelx 21 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 1418/49 hikta enARsukéRBnb; 

extþRBHsIhnu  ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigecjBIdIsm,Tanesdækic© 

rbs;Rkumh‘un m:ug b¤T§I vinieyaKdMNaMdUgeRbgkm<úCa nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCn 

rbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankmμCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENkrkSaTukCadI 

saFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI 1338 

15-02-2017 -GnuRkwtüelx 22 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 5 maRta 7 maRta 12 

maRta 17 énGnuRkwtüelx  21 GnRk>bk cuHéf¶TI 13 Ex mIna qñaM 2007 

nigmaRta 6 fμI  énGnuRkwtüelx 43 GnRk>bk cuHéf¶TI 25 Ex kumÖ³ qñaM 2009 

sþIBI karbNþúHbNþalkñúgvis½ysuxaPi)al 1351 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 141 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCatikm<úCa 1355 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 142 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1356 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 143 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1358 

 

 

 



K 
09-02-2017 -GnuRkwtüelx 144 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 1359 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 145 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 1361 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 146 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1362 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 147 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 1364 

10-02-2017 -GnuRkwtüelx 148 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 1365 

10-02-2017 -GnuRkwtüelx 149 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaB RkumRbwkSaPi)al én 

ebLaCatiGtItyuT§Cn 1366 

10-02-2017 -GnuRkwtüelx 150 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþiRkmkar én 

Rkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 1368 

10-02-2017 -GnuRkwtüelx 151 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþnaynKr)alCan;x<s; 1370 

10-02-2017 -GnuRkwtüelx 152 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþm®nþInKr)alCati 1371 

2-esckþIseRmc   

20-02-2017 -esckþIseRmcelx 12 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμaFikarmUlniFibrisßan nig 

sgÁm  1373 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

02-02-2017 -Rbkaselx 110 shv>Rbk sþIBIkarEksRmYlRkumkargarRKb;RKgKeRmagRbB½n§ 

B½t’manviTüaRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³  1376 

03-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 113 shv>Rbk sþIBIkarEtgtaMgrC¢eTyükr nigrC¢eTyükr 

buerRbTanrg rbs;ebLaCatiGtItyuuT§Cn énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnIti 

sm,Ta 1381 

 

 

 



X 
03-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 114 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;ebLaCatiGtItyuuT§Cn  1384 

03-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 115 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;KN³kmμaFikarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rMénkm<úCa  1390 

03-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 121 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;viTüasßanbec©kviTüakm<úCa          1395 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,km μ 

02-02-2017 -Rbkaselx 038 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un vIlsun eleDIr 

¬exmbUDa¦É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT  1400 

02-02-2017 -Rbkaselx 040 ]s>k]>Rbk 02 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un nIGan; XId ¬exm 

bUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  1403 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13061306



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13071307



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13081308



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13091309



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13101310



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13111311



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13121312



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13131313



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13141314



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13151315



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13161316



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13171317



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13181318



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13191319



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13201320



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13211321



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13221322



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13231323



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13241324



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13251325



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13261326



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13271327



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13281328



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13291329



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13301330



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13311331



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13321332



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13331333



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13341334



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13351335



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13361336



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13371337



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13381338



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13391339



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13401340



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13411341



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13421342



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13431343



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13441344



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13451345



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13461346



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13471347



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13481348



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13491349



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13501350



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13511351



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13521352



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13531353



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13541354



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13551355



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13561356



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13571357



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13581358



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13591359



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13601360



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13611361



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13621362



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13631363



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13641364



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13651365



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13661366



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13671367



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13681368



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13691369



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13701370



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13711371



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13721372



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13731373



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13741374



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13751375



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13761376



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13771377



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13781378



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13791379



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13801380



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13811381



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13821382



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13831383



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13841384



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13851385



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13861386



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13871387



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13881388



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13891389



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13901390



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13911391



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13921392



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13931393



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13941394



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13951395



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13961396



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13971397



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13981398



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13991399



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14001400



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14011401



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14021402



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14031403



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14041404



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៤  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 14051405



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


