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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

08-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼466 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

61 rUb eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 

enA RksYgBaNiC¢kmμ 4760 

10-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼467 sþIBI karbBa©b;muxtMENgm®nþICan;x<s; cMnYn 

02 rUb rbs;RksYgBaNiC¢kmμ 4764 

10-06-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0617¼468 sþIBI karbBa©b;muxtMENg Ék]tþm  

b:un saerOn BIGnurdæelxaFikarRksYgbrisßan 4765 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
05-06-2017 -GnuRkwtüelx 94 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika  4766 

09-06-2017 -GnuRkwtüelx 95 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRtaTI 1 énGnuRkwtüelx 

133 GnRk>bk cuHéf¶TI 20 Ex sIha qñaM 2009 sþIBI karkMNt;tMbn; 

RKb;RKgkñúgtMbn;karBarFm μCati eTACatMbn;eRbIR)as;edaycIrPaB  4768 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 588 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmμfñak; nigzannþrs½kþi CUnm®nþI 

raCkarsIuviltamGtItPaBkargar 4771 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 589 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmaCikRkumRbwkSaPi)alrdæakrTwk 

sVy½tRkugPñMeBj 4776 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 590 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic©CUnm®nþIraCkar 4778 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 591 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 4779 

 

 



x  

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 592 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBikar 4782 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 593 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 4784 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 594 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 4785 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 595 GnRk>tt sþIBI karepÞreyaFinBlI  4786 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 596 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 4788 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 597 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 4790 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 598 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4792 

05-06-2017 -GnuRkwtüelx 599 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 4794 

06-06-2017 -GnuRkwtüelx 600 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 4796 

06-06-2017 -GnuRkwtüelx 601 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 4797 

2-esckþIseRmc   

05-06-2017 -esckþIseRmcelx 46 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYgedIm,IsikSa 

nigerobcMbegáIt nigdMeLIgkRmitRckTVarRBMEdnkm<úCa-evotNam 4799 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-04-2017 -RbkasrYmelx 364 shv>Rbk sþIBI karRKb;RKg nigkarcat;EcgcMNUlEbgEck 

EdlTTYl)anBIRkumh‘un ecmelb ¬exmbUDa¦ elIkareFIVetsþviPaKRbBn§pÁt;pÁg;Twk 

s¥atenAkm<úCa  4803 

03-04-2017 -Rbkaselx 368 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþeBaF×sat;  4807 

03-04-2017 -Rbkaselx 369 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;viTüasßanesdækic© nighirBaØvtßú   4812 

03-04-2017 -Rbkaselx 371 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;mnÞIresdækic© nighirBaØvtßú  raCFanIPñMeBj  4818 

 

 

 



K 
03-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 374 shv>hk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  enARksYgB½t’man  4823 

03-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 375 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  rbs;RksYgkarBarCati  4829 

04-04-2017 -Rbkaselx 377 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;GKÁnaykdæanedaHRsayplb:HBal;edaysarKeRmagGPivDÆn_  4833 

05-04-2017 -Rbkaselx 379 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;qñaM 2017  

rbs;GKÁnaykdæanshRbtibtþikarGnþrCati nigRKb;RKgbMNul  4838 

06-04-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 381 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017  enARksYgsuxaPi)al  4843 

2-FnaKarCati én km<úCa 
14-06-2017 -Rbkaselx F 14-017-161 >Rbk  sþIBI karRKb;RKgRKwHsßanpþl;esvaTUTat;sg 

R)ak;  4848 

 
 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47604760



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47614761



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47624762



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47634763



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47644764



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47654765



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47664766



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47674767



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47684768



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47694769



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47704770



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47714771



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47724772



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47734773



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47744774



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47754775



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47764776



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47774777



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47784778



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47794779



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47804780



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47814781



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47824782



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47834783



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47844784



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47854785



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47864786



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47874787



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47884788



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47894789



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47904790



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47914791



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47924792



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47934793



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47944794



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47954795



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47964796



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47974797



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47984798



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 47994799



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48004800



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48014801



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48024802



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48034803



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48044804



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48054805



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48064806



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48074807



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48084808



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48094809



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48104810



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48114811



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48124812



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48134813



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48144814



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48154815



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48164816



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48174817



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48184818



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48194819



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48204820



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48214821



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48224822



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48234823



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48244824



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48254825



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48264826



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48274827



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48284828



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48294829



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48304830



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48314831



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48324832



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48334833



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48344834



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48354835



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48364836



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48374837



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48384838



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48394839



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48404840



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48414841



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48424842



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48434843



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48444844



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48454845



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48464846



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48474847



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48484848



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48494849



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48504850



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48514851



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48524852



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48534853



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48544854



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48554855



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48564856



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48574857



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48584858



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48594859



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48604860



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48614861



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48624862



ឆា  ំទី១៧ លខ ៤៦  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48634863



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


