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k         N08/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
01-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼084 sþIBI kartaMgs‘b; dl;m®nþIraCkar 38 rUb 

eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgB½t’man 704 

01-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü   ns¼rkt¼0217¼085   sþIBI   kartemøIgzannþrs½kþi  nigfñak;RbcaMqñaM 

  bþÚr nigtemøIgRbePTRkbx½NÐ dl;m®nþIraCkar 379 rUb enARksYgGb;rM yuvCn 

nigkILa  707 

II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ  
30-01-2017 -esckþIseRmcelx 161¼001¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 30 Ex mkra qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 263¼001¼2017 nigsMNMuerOgelx 264¼002¼2017  

cuHéf¶TI 22  Ex mkra qñaM 2017 

 

734 

31-01-2017 -esckþIseRmcelx 162¼002¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 31 Ex mkra qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 265¼003¼2017 sMNMuerOgelx 266¼004¼2017  sMNMu 

erOgelx 267¼005¼2017 sMNMuerOgelx 268¼006¼2017  sMNMuerOgelx 

269¼007¼2017 nigsMNMuerOgelx 270¼008¼2017 cuHéf¶TI 22  Ex mkra 

qñaM 2017 

 

 

 

741 

01-02-2017 -esckþIseRmcelx 163¼003¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 01 Ex kumÖ³ qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 271¼009¼2017 sMNMuerOgelx 272¼010¼2017  

nigsMNMuerOgelx 273¼011¼2017 cuHéf¶TI 23 Ex mkra qñaM 2017 

 

747 

III-raCrdæaPi)al  
GnuRkwtü 

02-02-2017 -GnuRkwtüelx 13 GnRk>bk sþIBI ÉksNæan sBaØasmÁal; nigsBaØaskþirbs; 

m®nþIGFikarkic©fñaMksikmμ nigCIksikmμ 759 

 



x 
31-01-2017 -GnuRkwtüelx 78 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinayTahan 780 

31-01-2017 -GnuRkwtüelx 79 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;Parkic©m®nþIraCkar 784 

31-01-2017 -GnuRkwtüelx 80 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgarnayTahan 785 

01-02-2017 -GnuRkwtüelx 81 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 786 

01-02-2017 -GnuRkwtüelx 82 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 788 

01-02-2017 -GnuRkwtüelx 83 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 789 

IV-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

13-01-2017 -Rbkaselx 030 shv>Rbk sþIBI karRKb;RKgGaCIvkmμTTYlbBa©aM nigTTYlR)ati 

ePaKedayGnub,Tan  790 

 

 

 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 704704



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 705705



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 706706



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 707707



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 708708



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 709709



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 710710



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 711711



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 712712



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 713713



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 714714



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 715715



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 716716



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 717717



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 718718



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 719719



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 720720



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 721721



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 722722



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 723723



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 724724



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 725725



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 726726



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 727727



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 728728



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 729729



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 730730



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 731731



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 732732



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 733733



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 734734



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 735735



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 736736



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 737737



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 738738



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 739739



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 740740



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 741741



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 742742



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 743743



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 744744



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 745745



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 746746



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 747747



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 748748



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 749749



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 750750



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 751751



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 752752



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 753753



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 754754



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 755755



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 756756



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 757757



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 758758



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 759759



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 760760



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 761761



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 762762



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 763763



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 764764



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 765765



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 766766



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 767767



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 768768



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 769769



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 770770



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 771771



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 772772



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 773773



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 774774



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 775775



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 776776



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 777777



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 778778



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 779779



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 780780



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 781781



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 782782



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 783783



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 784784



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 785785



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 786786



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 787787



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 788788



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 789789



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 790790



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 791791



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 792792



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 793793



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 794794



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 795795



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 796796



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 797797



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 798798



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 799799



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 800800



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 801801



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 802802



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 803803



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 804804



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៨  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 805805



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


