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k         N55/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
21-07-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0717¼006 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI kare)aHeqñat 

eRCIstaMgsmaCikRBwT§sPa 5674 

2-RBHraCRkwtü   

11-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼556 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm  

PI tar:a BITIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin RbFanrdæsPa nItikalTI 

5 manzan³esμI rdæelxaFikar Edl)anTTYlmrNPaB 5684  

15-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼564 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;Ék]tþm 

evC¢bNÐitÉkeTssa®sþacarümhabriBaØa h‘un cMerIn CaTIRbwkSapÞal;semþc 

GKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa 

manzan³esμI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 5685 

15-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼565 sþIBI karbBa©b;muxtMENgTIRbwkSaraCrdæa 

Pi)al cMnYn 12 rUb  5686 

15-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼566 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav em:A Kn§a 

nigelak Qin bU Ca ]kj:a 5687 

19-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼567 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmnavI nigfñak;vrnavI énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 17 rUb 5688 

19-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼568 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 48 rUb 5690 

19-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼569 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

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

RksYgmhaépÞ cMnYn 09 rUb 5693 

 



x  

19-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼570 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

mhaépÞ cMnYn 02 rUb 5694 

19-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼571 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;elak]tþmesnIy_RtI lY r:abU naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  5695 

II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ  
25-07-2017 -esckþIseRmcelx 187¼027¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 25 Ex kkáda qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 344¼082¼2017 cuHéf¶TI 19 Ex kkáda qñaM 2017 5696 

III-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
21-07-2017 -GnuRkwtüelx 110 GnRk>bk sþIBI karpþl;karGnuBaØatbMeBjRbtibtþikarelI 

vis½ybec©kviTüaKmnaKmn_ nigB½t’man  5701 

21-07-2017 -GnuRkwtüelx 111 GnRk>bk sþIBI karkMNt;ynþkarsRmab;GnuvtþkmμviFI 

katBVkic© esvasklvis½yTUrKmnaKmn_ 5717 

18-07-2017 -GnuRkwtüelx 723 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5730 

18-07-2017 -GnuRkwtüelx 724 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5736 

19-07-2017 -GnuRkwtüelx 725 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 5750 

19-07-2017 -GnuRkwtüelx 726 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5751 

19-07-2017 -GnuRkwtüelx 727 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 5752 

19-07-2017 -GnuRkwtüelx 728 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 5753 

19-07-2017 -GnuRkwtüelx 729 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 5755 

 

 



K 
2-esckþIseRmc   

25-07-2017 -esckþIseRmcelx 55 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkarGnþrRksYg edIm,IerobcM 

BiFIGbGrsaTrkarbBa©Úl {tMbn;R)asaTsMbUréRBKuk} kñúgbBa¢IebtikPNÐBiPBelak  5756 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

22-06-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 614 shv>Rbk sþIBI nItiviFI nigEbbbTsRmab;karesñIsMu 

naMecjplitplEr:  5759 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
11-04-2017 -Rbkaselx 167 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Cug yIn ¬exmbUDa¦ 

fiksßay_ begáIteragcRk cak;semøókbMBak;  5768 

11-04-2017 -Rbkaselx 168 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGGimGim eGLic 

RtUnik ¬exmbUDa¦ GilFIDI begáIteragcRk plitsmÖar³eGLicRtUnik  5771 

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56745674



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56755675



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56765676



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56775677



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56785678



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56795679



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56805680



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56815681



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56825682



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56835683



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56845684



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56855685



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56865686



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56875687



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56885688



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56895689



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56905690



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56915691



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56925692



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56935693



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56945694



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56955695



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56965696



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56975697



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56985698



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 56995699



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57005700



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57015701



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57025702



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57035703



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57045704



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57055705



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57065706



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57075707



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57085708



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57095709



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57105710



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57115711



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57125712



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57135713



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57145714



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57155715



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57165716



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57175717



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57185718



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57195719



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57205720



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57215721



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57225722



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57235723



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57245724



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57255725



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57265726



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57275727



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57285728



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57295729



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57305730



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57315731



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57325732



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57335733



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57345734



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57355735



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57365736



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57375737



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57385738



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57395739



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57405740



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57415741



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57425742



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57435743



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57445744



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57455745



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57465746



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57475747



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57485748



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57495749



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57505750



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57515751



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57525752



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57535753



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57545754



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57555755



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57565756



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57575757



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57585758



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57595759



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57605760



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57615761



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57625762



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57635763



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57645764



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57655765



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57665766



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57675767



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57685768



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57695769



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57705770



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57715771



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57725772



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៥  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57735773



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


