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k         N60/17  RtImasTI 3 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼581 sþIBI kareR)asRBHraCTaneKarmgarÉk]tþm 

eTo )aj; Ca semþcBiC½yesna eTo )aj; 6198 

29-07-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0717¼591 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm sr cnÞriT§I Ca 

nayrgRBHraCelxaFikardæan semþcRBHmhakSRtI neratþm muninaf 

sIhnu RBHvrraCmataCatiExμr kñúgesrIPaB esckþIéføfñÚr  nigsuPmgÁl manzan³ 

esμI rdæelxaFikar 6199 

02-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼593 sþIBI karEtgtaMgsmasPaBfñak;dwknaMRkum 

RbwkSabNÐitsPacarü 6200 

02-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼595 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm s favI Ca 

GPi)al énKN³GPi)al extþ]tþrmanC½y sRmab;GaNtþiTI 2 kñúgEdnsmtßkic©dEdl  6202 

02-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼596 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm QYr c½nÞeDOn 

CaGPi)al énKN³GPi)al extþkMBg;qñaMg sRmab;GaNtþiTI 2 kñúgEdnsmtßkic©dEdl  6203 

04-08-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0817¼597 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm hYt Xagevg 

Ca GnurdæelxaFikar énRksYgB½t’man  6204 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
03-08-2017 -GnuRkwtüelx 124 GnRk>bk sþIBI karbegáItKN³kmμaFikarCati énsmaKmn_ 

c,ab;Gas‘ankm<úCa 6205 

03-08-2017 -GnuRkwtüelx 125 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 39/3716 hikta enARsuk 

QUk extþkMBt ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaKCadIÉkCn 

rbs;rdæ sRmab;RbTankm μCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæcMnYn 17 RKYsar  nigmYy 

cMENkrkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ   6208 

 



x 

28-07-2017 -GnuRkwtüelx 768 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© temøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMg 

m®nþIraCkar 6213 

28-07-2017 -GnuRkwtüelx 769 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMgm®nþIraCkar 6215 

28-07-2017 -GnuRkwtüelx 770 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6217 

31-07-2017 -GnuRkwtüelx 771 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 6218 

31-07-2017 -GnuRkwtüelx 772 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 6219 

01-08-2017 -GnuRkwtüelx 774 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 6221 

01-08-2017 -GnuRkwtüelx 775 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6223 

2-esckþIseRmc   

01-08-2017 -esckþIseRmcelx 60 ssr sþIBI karbMeBjRkbx½NÐfμI  6256 

01-08-2017 -esckþIseRmcelx 61 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmGnuRbFan nigsmaCikKN³kmμ 

kar sRmab;sikSa nigerobcMsagsg;vimanGnusSavrIy_neya)ay QñH QñH nigkar 

bBa©b;s®gÁamsIuvilenAkm<úCa rbs;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn 

naykrdæm®nþI  énRBHraCaNacRkkm<úCa 6257 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

07-07-2017 -RbkasrYmelx 648 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³rbs;RksYgerobcMEdndI 

nKrUbnIykmμ nigsMNg;  6259 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61986198



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 61996199



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62006200



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62016201



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62026202



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62036203



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62046204



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62056205



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62066206



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62076207



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62086208



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62096209



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62106210



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62116211



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62126212



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62136213



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62146214



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62156215



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62166216



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62176217



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62186218



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62196219



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62206220



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62216221



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62226222



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62236223



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62246224



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62256225



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62266226



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62276227



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62286228



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62296229



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62306230



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62316231



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62326232



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62336233



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62346234



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62356235



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62366236



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62376237



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62386238



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62396239



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62406240



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62416241



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62426242



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62436243



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62446244



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62456245



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62466246



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62476247



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62486248



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62496249



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62506250



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62516251



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62526252



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62536253



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62546254



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62556255



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62566256



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62576257



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62586258



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62596259



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62606260



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62616261



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62626262



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62636263



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62646264



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62656265



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62666266



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62676267



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62686268



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62696269



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62706270



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62716271



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62726272



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62736273



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62746274



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62756275



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62766276



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62776277



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62786278



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62796279



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62806280



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62816281



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62826282



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62836283



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62846284



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62856285



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62866286



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62876287



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62886288



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62896289



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62906290



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62916291



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62926292



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62936293



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62946294



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62956295



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62966296



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62976297



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62986298



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 62996299



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63006300



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63016301



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63026302



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63036303



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63046304



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63056305



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63066306



ឆា  ំទី១៧ លខ ៦០  ីមា សទី ០៣ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 63076307



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


