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k         N43/17  RtImasTI 2 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼436 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys CatUbkar   cMeBaH  Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 03 rUb 4448 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼437 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak rU GarNU DIDIey r:UEb‘r háaRb‘ÍEyl ¬ROUX ARNAUD DIDIER 

ROBERT GABRIEL¦ CnCati)araMg sBa¢ati)araMg edaybþÚreQμaHCa rU GarNU 

¬ROUX ARNAUD ¦ 4449 

29-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼438 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 

6 Ex [TNÐitcMnYn 23 nak; kñúg»kasbuNüBisaxbUCa qñaM 2017 Edl 

)anxitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúgry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk 4450 

31-05-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0517¼439 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaHkBaØa ):ag 

suxeTog     4456 

01-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼440 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak han lanhIu ¬HAN LIANHE¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚr 

mkCaeQμaH han eKOk {HAN KOEURK } 4457 

01-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼441 sþIBI karEtgtaMgelak sU est Ca ]kj:a 4458 

01-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼442 sþIBI karEtgtaMgelak]tþmesnIy_eTa   

siun rdæa Ca ]kj:a 4459 

01-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼443 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 18 rUb 4460 

01-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼444 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ ])ask ])asika nigGs;elak cMnYn 

16 GgÁ¼rUb 4462 



x  

03-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼445 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ 02 rUb 

manzan³esμI GKÁnayk edayminykR)ak;ebovtS  4463 

03-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼446 sþIBI kartaMgs‘b; dl;m®nþIraCkar 45 rUb 

eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enAGgÁPaBRbqaMg 

GMeBIBukrlYy 4464 

03-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼447 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ cMnYn 09 rUb 4467 

03-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼448 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_Ék 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 06 rUb 4468 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
26-05-2017 -GnuRkwtüelx 81 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 59/36 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4469 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 82 GnRk>bk sþIBI karkat;dIsrubTMhM 4/66 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4474 

26-05-2017 -GnuRkwtüelx 83 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 85/96 hikta enARsuk 

sMeragTg extþkMBg;s<W ecjBIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk 

rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ RBmTaMgpþl;siT§iCakmμsiT§ielIk,aldI  4479 

 



K  

25-05-2017 -GnuRkwtüelx 553 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar  4485 

25-05-2017 -GnuRkwtüelx 554 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4486 

25-05-2017 -GnuRkwtüelx 555 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ  4490 

25-05-2017 -GnuRkwtüelx 556 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  4493 

25-05-2017 -GnuRkwtüelx 557 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar  4499 

25-05-2017 -GnuRkwtüelx 558 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  4505 

2-esckþIseRmc   

24-05-2017 -esckþIseRmcelx 40 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmμaFikarRbLg 

fñak;Cati sRmab;karbNþúHbNþalkñúgvis½ysuxaPi)al 4507 

25-05-2017 -esckþIseRmcelx 41 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumkargaredIm,IerobcM 

sRmbsRmYl nigGnuvtþeKalneya)ayGPivDÆn_CnbTtamviFIsa®sþ {clnaPUmifμI} 4509 

29-05-2017 -esckþIseRmcelx 42 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg edIm,IerobcM 

kic©RbCMufñak;rdæm®nþITUrKmnaKmn_ nigB½t’manviTüaGas‘an elIkTI 17 nigkic©RbCMu 

Bak;B½n§ qñaM 2017 4512 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

17-03-2017 -Rbkaselx 316 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;GKÁnaykdæaneKalneya)ayhirBaØvtßúsaFarN³  4516 

17-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 320 shv>hk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyübuerRbTan enA 

rdæelxaFikardæanGakascrsIuvil  4522 

17-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 323 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;naykdæansmÖar³ nigRTBüsm,tþirdæ  4524 

17-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 324 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan enA 

sala]T§rN_ nigmhaGyükar  4528 

 

 



X 

17-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 325 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; sRmab; 

ebIkpþl;R)ak;ebovtSr_ nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½ysgÁmkic© nigvb,Fm’CUnm®nþIraCkar 

enAsala]T§rN_ nigmhaGyükar  4531 

27-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 349 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

rbs;GKÁnaykdæankic©karTUeTA énRksYgEr: nigfamBl  4534 

27-03-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 350 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;GKÁnaykdæankic©karTUeTA énRksYgEr: nigfamBl  4537 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
28-03-2017 -Rbkaselx 132 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ednIm EG‘vwnüÚ 

¬exmbUDa¦ hÁamiun begáItsaxaeragcRk e)akKk;semøókbMBak;  4543 

30-03-2017 -Rbkaselx 136 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ®s<Ig )øasÞik É>k 

begáIteragcRk plites,ag)øasÞik  4546 

31-03-2017 -Rbkaselx 137 ]s>k]>Rbk 03 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un b‘ÅrI GwEPrwl 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  4549 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44484448



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44494449



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44504450



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44514451



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44524452



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44534453



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44544454



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44554455



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44564456



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44574457



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44584458



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44594459



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44604460



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44614461



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44624462



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44634463



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44644464



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44654465



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44664466



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44674467



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44684468



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44694469



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44704470



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44714471



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44724472



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44734473



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44744474



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44754475



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44764476



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44774477



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44784478



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44794479



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44804480



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44814481



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44824482



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44834483



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44844484



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44854485



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44864486



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44874487



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44884488



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44894489



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44904490



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44914491



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44924492



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44934493



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44944494



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44954495



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44964496



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44974497



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44984498



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 44994499



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45004500



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45014501



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45024502



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45034503



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45044504



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45054505



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45064506



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45074507



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45084508



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45094509



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45104510



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45114511



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45124512



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45134513



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45144514



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45154515



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45164516



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45174517



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45184518



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45194519



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45204520



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45214521



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45224522



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45234523



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45244524



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45254525



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45264526



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45274527



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45284528



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45294529



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45304530



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45314531



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45324532



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45334533



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45344534



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45354535



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45364536



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45374537



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45384538



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45394539



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45404540



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45414541



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45424542



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45434543



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45444544



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45454545



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45464546



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45474547



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45484548



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45494549



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45504550



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៣  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 45514551



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


