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k         N13/17  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
06-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼108 sþIBI kartemøIgfñak;dl;Ék]tþm Xut bUrbJTi§ 

énRkbx½NÐGPi)al m®nþIraCkar énRkumnItibBaØtiþ enAGKÁelxaFikardæanrdæsPa  1206 

08-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼134 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;nayTahanfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 12 rUb 1207 

08-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼137 sþIBI kartaMgs‘b;dl;m®nþIraCkar 02 rUb 
énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún  1209 

08-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼138 sþIBI kartaMgs‘b;dl;m®nþIraCkar 10 rUb  

eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþIkarbreTs énRkbx½NÐm®nþIkarTUtCan;x<s; rbs;RksYgkar 

breTs nigshRbtibtþikarGnþrCati 1210 

08-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼139 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHetCKuN Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak 

elakRsI nig])asika cMnYn 40 GgÁ¼rUb 1212 

08-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼140 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 206 rUb 1214 

II-RkumRbwkSaFmμnuBaØ  
07-02-2017 -esckþIseRmcelx 175¼015¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 07 Ex kumÖ³ qñaM 2017 

elIsMNMuerOgelx 316¼054¼2017  cuHéf¶TI 30 Ex mkra qñaM 2017 1222 

07-02-2017 -esckþIseRmcelx 176¼016¼2017 kbF>c cuHéf¶TI 07 Ex kumÖ³ qñaM 2017  

elIsMNMuerOgelx 317¼055¼2017 cuHéf¶TI 30 Ex mkra qñaM 2017 1226 

 

 

 



x  

III-raCrdæaPi)al  

1-GnuRkwtü 
10-02-2017 -GnuRkwtüelx 20 GnRk>bk sþIBI karkat;dIenARsukTwkQU extþkMBt ecjBIdI 

KRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK CadIÉkCnrbs;rdæsRmab;eFVIRbTan 

kmμCakmμsiT§iCUnRbCaBlrdæ nigmYycMENk rkSaTukCadIsaFarN³rbs;rdæ 1230 

08-02-2017 -GnuRkwtüelx 136 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1235 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 137 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1249 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 138 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kiþCUnm®nþIraCkar 1250 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 139 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©Úl nigtemIøgeTAkñúgzannþrs½kiþ 

nayRkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 1252 

09-02-2017 -GnuRkwtüelx 140 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1254 

2-esckþIseRmc  

15-02-2017 -esckþIseRmcelx 10 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYg sRmab; 

CYyKaMRTdl;karbMeBjtYnaTICaRbFansRmbsRmYl RkumRbeTsGPivDÆn_tictYc 

eRkamRkbx½NÐGgÁkarBaNiC¢km μBiPBelak 1255 

20-02-2017 -esckþIseRmcelx 11 ssr sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 1258 

IV-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-02-2017 -lixitelx 650 shv>Gsb sþIBI karpSBVpSay {ÉksareKalneya)ay sþIBI 

karGPivDÆn_ynþkarPaBCaédKUrvagrdæ nigÉkCn¬PPP¦ sRmab;RKb;RKgKeRmagvinieyaK 

saFarN³ 2016-2020}                                         ¬tmkBI raCkic©elx 12¦  1259 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmμ nig sib,km μ 

25-01-2017 -Rbkaselx 023 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un Lúg lId ¬exm 

bUDa¦ begáIteragcRk plitEs,keCIg  1297 

 
 

 

 



K 

25-01-2017 -Rbkaselx 024 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un ehÁahug ¬exm 

bUDa¦ Giundas®sÞI begáIteragcRk kinRsUv 1300 

25-01-2017 -Rbkaselx 025 ]s>k]>Rbk 01 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un hwr:ayhSin eGAdr 
¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; nigkabUbRKb;RbePT 1303 

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12061206



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12071207



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12081208



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12091209



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12101210



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12111211



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12121212



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12131213



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12141214



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12151215



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12161216



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12171217



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12181218



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12191219



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12201220



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12211221



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12221222



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12231223



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12241224



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12251225



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12261226



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12271227



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12281228



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12291229



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12301230



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12311231



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12321232



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12331233



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12341234



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12351235



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12361236



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12371237



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12381238



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12391239



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12401240



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12411241



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12421242



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12431243



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12441244



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12451245



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12461246



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12471247



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12481248



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12491249



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12501250



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12511251



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12521252



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12531253



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12541254



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12551255



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12561256



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12571257



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12581258



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ១២

ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12591259



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12601260



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12611261



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12621262



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12631263



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12641264



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12651265



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12661266



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12671267



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12681268



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12691269



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12701270



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12711271



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12721272



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12731273



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12741274



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12751275



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12761276



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12771277



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12781278



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12791279



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12801280



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12811281



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12821282



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12831283



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12841284



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12851285



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12861286



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12871287



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12881288



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12891289



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12901290



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12911291



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12921292



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12931293



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12941294



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12951295



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12961296



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12971297



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12981298



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 12991299



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13001300



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13011301



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13021302



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13031303



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13041304



ឆា  ំទី១៧ លខ ១៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 13051305



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


