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k         N54/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

14-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼558 sþIBI kartemøIgfñak;dl;elakCMTav   

can; sMdarin§ énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgRBHbrmraCvaMg 5576 

14-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼559 sþIBI karEtgtaMg nigtemøIgzan³dl; 

Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 19 rUb 5577 

14-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼560 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm cMnYn 

06 rUb  5579 

14-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼561 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 24 rUb 5580 

14-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼562 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm 02 rUb CaTIRbwkSa 

nigCMnYykarsemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 5  5581 

15-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼563 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm harI sMGat 

CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI én 

RBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI rdæm®nþI  5582 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
14-07-2017 -GnuRkwtüelx 107 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs; 

KN³kmμaFikarRtYtBinitüplitplfñaMCk;  5583 

17-07-2017 -GnuRkwtüelx 716 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 5588 

17-07-2017 -GnuRkwtüelx 717 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5589 

17-07-2017 -GnuRkwtüelx 718 GnRk>tt sþIBI karsRmYlParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5651 

 

 



x 

17-07-2017 -GnuRkwtüelx 719 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys shemRtI 5652 

18-07-2017 -GnuRkwtüelx 720 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 5653 

18-07-2017 -GnuRkwtüelx 721 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 5655 

18-07-2017 -GnuRkwtüelx 722 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5661 

2-esckþIseRmc   

19-07-2017 -esckþIseRmcelx 54 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmμaFikarGPivDÆ 

éRBeQICati 5667 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

16-06-2017 -Rbkaselx 610 shv>Rbk sþIBI karbegáItKN³kmμkarRtYtBinitü nigKN³kmμkar 

vaytémøÉksaredjéføpÁt;pÁg;]bkrN_ smÖar³ nigesvabec©kviTüaB½t’man sRmab; 

karGnuvtþKeRmagRbB½n§B½t’manviTüaRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³  5669 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55765576



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55775577



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55785578



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55795579



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55805580



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55815581



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55825582



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55835583



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55845584



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55855585



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55865586



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55875587



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55885588



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55895589



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55905590



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55915591



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55925592



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55935593



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55945594



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55955595



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55965596



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55975597



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55985598



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 55995599



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56005600



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56015601



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56025602



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56035603



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56045604



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56055605



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56065606



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56075607



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56085608



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56095609



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56105610



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56115611



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56125612



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56135613



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56145614



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56155615



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56165616



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56175617



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56185618



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56195619



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56205620



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56215621



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56225622



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56235623



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56245624



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56255625



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56265626



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56275627



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56285628



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56295629



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56305630



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56315631



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56325632



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56335633



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56345634



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56355635



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56365636



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56375637



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56385638



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56395639



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56405640



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56415641



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56425642



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56435643



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56445644



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56455645



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56465646



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56475647



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56485648



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56495649



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56505650



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56515651



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56525652



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56535653



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56545654



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56555655



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56565656



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56575657



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56585658



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56595659



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56605660



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56615661



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56625662



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56635663



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56645664



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56655665



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56665666



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56675667



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56685668



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56695669



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56705670



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56715671



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56725672



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៤  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56735673



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


