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k         N07/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  
26-01-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0117¼002 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFnkmμ 

maRta 8 maRta 40 maRta 41 maRta 47 maRta 48 maRta 75 maRta 77 maRta 

82 nigmaRta 90 énc,ab; sþIBI cracrN_pøÚveKak EdlRtUvRbkas[eRbIeday RBHraC 

Rkm elx ns¼rkm¼0115¼001 cuHéf¶TI 9 Ex mkra qñaM 2015 602 

2-RBHraCRkwtü  
01-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼081 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 

02 rUb 610 

01-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼082 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_  nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 70 rUb 611 

01-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼083 sþIBI kartemøIgfñak; nigtemøIgzannþrs½kþi tam 

kRmitsBaØabRt  dl;m®nþIraCkar 07 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYg 

muxgarsaFarN³ 614 

II-raCrdæaPi)al  
1-GnuRkwtü 

01-02-2017 -GnuRkwtüelx 12 GnRk>bk sþIBI ÉksNæan søaksBaØa nigTg;C½y énkg 

eyaFBlexmrPUminÞ 615 

30-01-2017 -GnuRkwtüelx 69 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 677 

30-01-2017 -GnuRkwtüelx 70 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 678 

30-01-2017 -GnuRkwtüelx 71 GnRk>tt sþIBI kardak;[cUlnivtþn_m®nþInKr)alCatikm<úCa 679 

30-01-2017 -GnuRkwtüelx 72 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 681 

30-01-2017 -GnuRkwtüelx 73 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 682 

 



x   

31-01-2017 -GnuRkwtüelx 74 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 690 

31-01-2017 -GnuRkwtüelx 75 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 691 

31-01-2017 -GnuRkwtüelx 76 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 694 

31-01-2017 -GnuRkwtüelx 77 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 695 

2-esckþIseRmc 

01-02-2017 -esckþIseRmcelx 08 ssr sþIBI karbegáItKN³kmμkar cRmuHRbyuT§RbqaMgeRKOg 

ejónxusc,ab; 696 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 602602



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 603603



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 604604



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 605605



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 606606



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 607607



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 608608



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 609609



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 610610



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 611611



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 612612



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 613613



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 614614



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 615615



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 616616



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 617617



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 618618



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 619619



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 620620



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 621621



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 622622



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 623623



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 624624



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 625625



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 626626



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 627627



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 628628



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 629629



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 630630



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 631631



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 632632



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 633633



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 634634



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 635635



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 636636



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 637637



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 638638



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 639639



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 640640



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 641641



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 642642



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 643643



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 644644



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 645645



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 646646



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 647647



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 648648



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 649649



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 650650



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 651651



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 652652



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 653653



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 654654



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 655655



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 656656



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 657657



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 658658



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 659659



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 660660



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 661661



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 662662



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 663663



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 664664



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 665665



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 666666



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 667667



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 668668



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 669669



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 670670



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 671671



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 672672



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 673673



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 674674



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 675675



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 676676



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 677677



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 678678



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 679679



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 680680



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 681681



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 682682



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 683683



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 684684



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 685685



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 686686



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 687687



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 688688



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 689689



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 690690



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 691691



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 692692



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 693693



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 694694



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 695695



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 696696



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 697697



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 698698



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 699699



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 700700



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 701701



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 702702



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៧  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 703703



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


