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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
29-07-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0717¼008 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkarFanaTUTat;rbs;raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa [Rkumh‘un 

GaLic xbePIersin 5978 

2-RBHraCRkwtü   

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼586 sþIBI karEksRmYlmaRta 6 én 

RBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼1299¼220  cuHéf¶TI 27 Ex FñÚ qñaM 1999 sþIBI kar 

begáItraCbNÐitüsPakm<úCa nigmaRta 4 f μI/ maRta 10 fμI/ maRta 11 f μI/ maRta 

12 f μI nigmaRta 20 fμI énRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0305¼111  cuHéf¶TI 

04 Ex mIna qñaM 2005 sþIBI karEksRmYlmaRta 4 maRta 10 maRta 11 maRta 

12 maRta 14 maRta 17 nigmaRta 20  énRBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼ 

1299¼220  cuHéf¶TI 27 Ex FñÚ qñaM 1999 sþIBI karbegáItraCbNÐitü sPakm<úCa 5994 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
26-07-2017 -GnuRkwtüelx 118 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 27 nigmaRta 34 én 

GnuRkwtüelx 188 GnRk>bk  cuHéf¶TI 14 Ex vicäika qñaM 2008 sþIBI kar 

EksRmYl GKÁnaykdæanénRksYg eTACaGKÁelxaFikardæan kardMeLIgrdæ)al 

éRBeQI rdæ)alClpl [manfñak;esμIGKÁnaykdæan kardMeLIgnaykdæan 

ekSRtsa®sþ nigEklm¥dIksikmμ eTACaGKÁnaykdæanksikmμ nigkarEksRmYl 

GKÁnaykdæancmáarekAs‘U eTACaGKÁnaykdæanekAs‘UsßiteRkamkarRKb;RKgrbs; 

RksYgksikmμ rukçaRbmaj; nigensaT 5998 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 119 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6003 

 



x 

28-07-2017 -GnuRkwtüelx 120 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6005 

28-07-2017 -GnuRkwtüelx 121 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6007 

11-07-2017 -GnuRkwtüelx 705 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys suvtßara nig 

munIsaraP½NÐ 6009 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 758 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6013 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 759 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6051 

2-esckþIseRmc   

28-07-2017 -esckþIseRmcelx 57 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBénelxaFikardæan 

CatiGas‘an km<úCa  6054 

28-07-2017 -esckþIseRmcelx 58 ssr sþIBI karRbkaskalbriecäT énkare)aHeqñateRCIs 

taMgsmaCikRBwT§sPa sRmab;nItikalTI 4 énRBwT§sPa  6057 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 

08-05-2017 -Rbkaselx 190 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un exm evINa ehVsin 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  6059 

08-05-2017 -Rbkaselx 191 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Nan; Kg; hÁamin 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  6062 

08-05-2017 -Rbkaselx 192 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un siukm:a efksßay 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; kRmaltu kRmalBUk nigeRsamexñIy  6065 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgmhaépÞ 
06-06-2017 -Rbkaselx 1469 Rbk sþIBI EbbbT nignItiviFIénkarpþl;b½NÑRBMEdnkm<úCa-Lav  6068 

06-06-2017 -Rbkaselx 1477 Rbk sþIBI EbbbT nignItiviFIénkarpþl;b½NÑRBMEdnkm<úCa-éf  6075 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nig ensaT 
07-07-2017 -Rbkaselx 378 Rbk>ksk sþIBI søaksBaØaB½t’manbBa¢ak;elIsMbkevcx©b; 

BUCdMNaM  6082 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59785978



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59795979



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59805980



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59815981



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59825982



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59835983



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59845984



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59855985



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59865986



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59875987



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59885988



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59895989



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59905990



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59915991



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59925992



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59935993



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59945994



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59955995



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59965996



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59975997



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59985998



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 59995999



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60006000



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60016001



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60026002



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60036003



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60046004



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60056005



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60066006



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60076007



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60086008



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60096009



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60106010



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60116011



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60126012



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60136013



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60146014



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60156015



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60166016



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60176017



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60186018



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60196019



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60206020



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60216021



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60226022



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60236023



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60246024



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60256025



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60266026



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60276027



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60286028



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60296029



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60306030



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60316031



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60326032



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60336033



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60346034



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60356035



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60366036



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60376037



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60386038



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60396039



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60406040



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60416041



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60426042



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60436043



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60446044



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60456045



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60466046



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60476047



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60486048



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60496049



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60506050



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60516051



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60526052



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60536053



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60546054



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60556055



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60566056



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60576057



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60586058



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60596059



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60606060



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60616061



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60626062



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60636063



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60646064



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60656065



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60666066



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60676067



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60686068



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60696069



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60706070



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60716071



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60726072



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60736073



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60746074



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60756075



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60766076



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60776077



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60786078



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60796079



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60806080



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60816081



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60826082



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60836083



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60846084



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60856085



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60866086



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៨  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60876087



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


