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k         N59/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
29-07-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0717¼009 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

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

exmbUDan eGenICI  II É>k 6088 

2-RBHraCRkwtü   

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼587 sþIBI karEtgtaMgfñak;dwknaM nigm®nþICan;x<s; 

cMnYn 02 rUb énRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 6104 

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼590 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy  

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH  Ék]tþm Gs;elak  elakRsI kBaØa nigRBHsgÇ  cMnYn 152  

rUb¼GgÁ 6105 

01-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼592 sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énRkumRbwkSa 

bNÐitsPacarü 6108 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
31-07-2017 -GnuRkwtüelx 122 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6112 

31-07-2017 -GnuRkwtüelx 123 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 6114  

 -GnuRkwtüelx 760 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 761 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6116 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 762 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6144 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 763 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6178 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 764 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6180 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 765 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 6182 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 766 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 6184 

 



x 

27-07-2017 -GnuRkwtüelx 767 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6185 

2-esckþIseRmc   

28-07-2017 -esckþIseRmcelx 59 ssr sþIBI karRbkaskalbriecäT énkare)aHeqñat 

eRCIstaMgtMNagra®sþ sRmab;nItikalTI 6 énrdæsPa  6187 

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

11-05-2017 -Rbkaselx 198 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un lI tayem:g begáIt 

eragcRk plitemSAdMLÚgmI  6189 

11-05-2017 -Rbkaselx 199 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hÁafa GuineFIeN 

sinNl begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; kMraledk tg; nigkabUbs<ay  6192 

11-05-2017 -Rbkaselx 200 ]s>k]>Rbk 05 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un FI v:ay ehVsin 

¬exmbUDa¦begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak; 6195 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60886088



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60896089



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60906090



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60916091



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60926092



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60936093



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60946094



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60956095



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60966096



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60976097



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60986098



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 60996099



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61006100



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61016101



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61026102



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61036103



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61046104



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61056105



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61066106



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61076107



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61086108



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61096109



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61106110



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61116111



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61126112



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61136113



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61146114



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61156115



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61166116



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61176117



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61186118



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61196119



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61206120



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61216121



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61226122



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61236123



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61246124



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61256125



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61266126



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61276127



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61286128



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61296129



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61306130



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61316131



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61326132



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61336133



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61346134



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61356135



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61366136



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61376137



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61386138



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61396139



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61406140



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61416141



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61426142



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61436143



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61446144



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61456145



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61466146



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61476147



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61486148



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61496149



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61506150



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61516151



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61526152



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61536153



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61546154



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61556155



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61566156



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61576157



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61586158



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61596159



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61606160



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61616161



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61626162



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61636163



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61646164



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61656165



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61666166



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61676167



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61686168



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61696169



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61706170



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61716171



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61726172



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61736173



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61746174



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61756175



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61766176



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61776177



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61786178



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61796179



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61806180



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61816181



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61826182



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61836183



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61846184



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61856185



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61866186



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61876187



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61886188



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61896189



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61906190



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61916191



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61926192



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61936193



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61946194



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61956195



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61966196



ឆា  ំទី១៧ លខ ៥៩  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61976197



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


