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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
27-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼294 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 16 

rUb 2406 

27-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼295 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 16 rUb 2407 

27-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼296 sþIBI karbBa©b;muxtMENgBITIRbwwkSaRksYgkar

breTs nigshRbtibtþikarGnþrCati cMnYn 02 rUb 2408 

27-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼297 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³

Ék]tþm Ekv Qa CaTIRbwwkSaRksYgkarbreTs nigshRbtibtþikarGnþrCati man 

zan³esI GnurdæelxaFikar 2409 

27-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼298 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 15 rUb 2410 

27-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼299 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMgRbdab;GavuF 

cMnYn 54 rUb 2412 

27-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼300 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI kgkmøaMg 

Rbdab;GavuF nigRBHsgÇ cMnYn 72 rUb¼GgÁ 2414 

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼301 sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaCati 

PasaExr cMnYn 02 rUb 2416 

 

 



x  

30-03-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0317¼302 sþIBI karEtgtaMgelakCMTavbNÐit  

RsI m:alIn CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanKN³kmaFikarTTYlsÁal; 

KuNPaBGb;rM énkm<úCa CMnYsÉk]tþm em:A b‘unnin Edl)ancUlnivtþn_ 2417 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 
21-03-2017 -GnuRkwtüelx 44 GnRk>bk sþIBI karBin½yGnþrkarN_cMeBaHGMeBIelIsnwgc,ab; 

sþIBI cracrN_pøÚveKak 2418 

15-03-2017 -GnuRkwtüelx 306 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2426

16-03-2017 -GnuRkwtüelx 307 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2484

16-03-2017 -GnuRkwtüelx 308 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2485

16-03-2017 -GnuRkwtüelx 309 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2487

16-03-2017 -GnuRkwtüelx 310 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2489

17-03-2017 -GnuRkwtüelx 311 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2493

2-esckþIseRmc  

22-03-2017 -esckþIseRmcelx 24 ssr sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;KN³kmkar

sRmbsRmYlKeRmagsagsg;s<anqøgkat;RBMEdn sÞwgbt;-)anNgeGog 2495

22-03-2017 -esckþIseRmcelx 25 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmviFIneya)ay nigyuT§saRsþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2498

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

23-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 192 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;

qñaM 2017 rbs;naykdæanmFümsikSacMeNHTUeTA 2500 

23-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 195 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab;

qñaM 2017 rbs;naykdæanB½t’man nigkic©karGas‘an 2504 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24062406



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24072407



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24082408



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24092409



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24102410



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24112411



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24122412



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24132413



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24142414



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24152415



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24162416



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24172417



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24182418



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24192419



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24202420



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24212421



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24222422



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24232423



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24242424



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24252425



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24262426



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24272427



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24282428



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24292429



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24302430



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24312431



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24322432



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24332433



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24342434



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24352435



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24362436



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24372437



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24382438



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24392439



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24402440



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24412441



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24422442



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24432443



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24442444



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24452445



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24462446



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24472447



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24482448



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24492449



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24502450



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24512451



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24522452



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24532453



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24542454



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24552455



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24562456



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24572457



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24582458



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24592459



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24602460



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24612461



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24622462



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24632463



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24642464



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24652465



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24662466



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24672467



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24682468



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24692469



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24702470



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24712471



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24722472



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24732473



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24742474



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24752475



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24762476



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24772477



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24782478



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24792479



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24802480



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24812481



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24822482



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24832483



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24842484



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24852485



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24862486



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24872487



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24882488



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24892489



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24902490



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24912491



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24922492



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24932493



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24942494



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24952495



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24962496



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24972497



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24982498



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24992499



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25002500



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25012501



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25022502



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25032503



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25042504



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25052505



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25062506



ឆា  ំទី១៧ លខ ២៥  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25072507



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


