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k         N56/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

19-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼572 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐ dl; 

m®nþIraCkar 135 rUb enARksYgEr: nigfamBl 5774 

19-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼573 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg 

\sSriyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nig 

elakRsI cMnYn 78 rUb  5781 

21-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼574 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ekA ekasl 

CaGKÁnayk énGKÁnaykdæanesvaBaNiC¢km μ RksYgBaNiC¢km μ  5783 

21-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼575 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 

cMnYn 02 rUb CaTIRbwkSaRksYgBaNiC¢km μ manzan³es μ I GKÁnayk bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ 5784 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
21-07-2017 -GnuRkwtüelx 112 GnRk>bk sþIBI karkMNt;ynþkarsRmab;RKb;RKgEpnkar 

ksagsmtßPaB nigkarRsavRCav nigkarGPivDÆelIvis½yTUrKmnaKmn_ nigbec©k 

viTüaKmnaKmn_ nigB½t’man 5785 

25-07-2017 -GnuRkwtüelx 113 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 5799 

20-07-2017 -GnuRkwtüelx 730 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5801 

20-07-2017 -GnuRkwtüelx 731 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 5802 

20-07-2017 -GnuRkwtüelx 732 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 5804 

20-07-2017 -GnuRkwtüelx 733 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5805 

20-07-2017 -GnuRkwtüelx 734 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5807 

 



x  

24-07-2017 -GnuRkwtüelx 735 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 5809 

24-07-2017 -GnuRkwtüelx 736 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5811 

24-07-2017 -GnuRkwtüelx 737 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 5813 

24-07-2017 -GnuRkwtüelx 738 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5815 

24-07-2017 -GnuRkwtüelx 739 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 5833 

25-07-2017 -GnuRkwtüelx 740 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 5834 

25-07-2017 -GnuRkwtüelx 741 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 5836 

25-07-2017 -GnuRkwtüelx 742 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 5837 

26-07-2017 -GnuRkwtüelx 743 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚr nigtemøIgzannþrs½kþimkCa 

zannþrs½kþinayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 5838 

2-esckþIseRmc   

25-07-2017 -esckþIseRmcelx 56 ssr sþIBI kareRCIserIs nisSit sisScUlbNþúHbNþal 

CMnajbec©keTseyaFa  5840 

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

04-07-2017 -Rbkaselx 638 shv>Rbk sþIBI lkçNvinicä½yénkarkan;bBa¢ikaKNenyü 

minRtwmRtUv nignItiviFIénkarbg;Bn§Gb,brma  5841 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,kmμ 
24-04-2017 -Rbkaselx 173 ]s>k]>Rbk 04 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ®sþatxU ¬exm 

bUDa¦lImIFIt begáIteragcRk plitsmÖar³sMNg;  5844 

02-05-2017 -Rbkaselx 181 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGeGseGhV 

s<½tFIg hÁÚd É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg  5847 

03-05-2017 -Rbkaselx 184 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘UePol ¬exmbUDa¦ 

É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT  5850 

05-05-2017 -Rbkaselx 185 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘UmIRtUnic emnjÚ 

ehVkeFIrIg ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRKOgbgÁMúGKÁisnI  5853 

 



K 
05-05-2017 -Rbkaselx 186 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eGhVGwmeGhV 

emnUehVkqWrIg É>k begáIteragcRk plitkabUbRKb;RbePT  5856 

05-05-2017 -Rbkaselx 187 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un PIPI RBInFIg eGn 

EPkXICIg É>k begáIteragcRk e)aHBumÖ nigplitplitplevcx©b;  5859 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgksikmμ rukçaRbmaj; nig ensaT 
06-07-2017 -Rbkaselx 374 Rbk>ksk sþIBI karsakl,g karyksMNak karcat;fñak; kar 

kMNt;sþg;darKuNPaBBUCdMNaM nignItiviFIénkarRtYtBinitüKuNPaBBUCdMNaM  5862 

 

  





ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57745774



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57755775



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57765776



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57775777



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57785778



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57795779



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57805780



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57815781



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57825782



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57835783



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57845784



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57855785



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57865786



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57875787



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57885788



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57895789



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57905790



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57915791



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57925792



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57935793



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57945794



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57955795



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57965796



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57975797



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57985798



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 57995799



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58005800



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58015801



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58025802



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58035803



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58045804



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58055805



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58065806



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58075807



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58085808



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58095809



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58105810



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58115811



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58125812



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58135813



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58145814



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58155815



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58165816



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58175817



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58185818



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58195819



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58205820



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58215821



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58225822



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58235823



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58245824



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58255825



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58265826



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58275827



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58285828



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58295829



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58305830



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58315831



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58325832



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58335833



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58345834



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58355835



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58365836



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58375837



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58385838



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58395839



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58405840



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58415841



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58425842



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58435843



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58445844



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58455845



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58465846



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58475847



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58485848



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58495849



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58505850



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58515851



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58525852



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58535853



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58545854



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58555855



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58565856



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58575857



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58585858



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58595859



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58605860



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58615861



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58625862



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58635863



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58645864



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58655865



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58665866



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58675867



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58685868



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៦  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 58695869



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


