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k         

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm  

03-01-2017 -RBHraCRkm ns¼rkm¼0117¼001 sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karTUTat; 

fvikaTUeTArbs;rdæ sRmab;karRKb;RKgqñaM 2015 203 

2-RBHraCRkwtü  

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼020 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQµaH 

cUNasun sVineGrIk  ¬JONASSON SVEND ERIK¦ sBa¢atidaNWm:ak 250 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼021 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI 

nigkBaØa cMnYn 83  GgÁ¼rUb 251 

05-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼022 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak;mhaesna cMeBaH kBaØa  mas suxesaPa 253 

06-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼023 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl; Ék]tþm 

kwm cMerIn CaTIRbwkSaTTYlbnÞúkBlkr RbcaMRbeTséf manzan³esµI GKÁnayk 

bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  254 

06-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼024 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 02 

rUb TIRbwkSaGmRksYgsgÁmkic© GtItyuTæCn nigyuvnItism,Ta    255 

06-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼025 sþIBI karEtgtaMg  nigpþl;zan³Ék]tþm  

  h‘uy ehOn  CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 256 

06-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼026 sþIBI karEtgtaMg  nigpþl;zan³Ék]tþm  

  mIu lIhYt CaTIRbwkSaRksYgFnFanTwk nig]tuniym manzan³esIµ GKÁnayk 257 

06-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼027 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar 02 

rUb CaTIRbwkSaRksYgmuxgarsaFarN³ 258 

 

 



x  

06-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼028 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 

CakrNIBiess RbeKnsemþc]tþmcriya bNÐit Qwg b‘unQa énRkbx½NÐRKU 

beRgonkRmit]tþm enARksYgFmµkar nigsasna 259 

06-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼029 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm eha NaMbUr:a 260 

06-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼030 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak;mhaesna cMeBaH elakCMTav Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 05 rUb 261 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

05-01-2017 -GnuRkwtüelx 04 GnRk>bk sþIBI karkMNt; nigkarEbgEcktMbn;RKb;RKgEdn 

CRmkstVéRBlMpat; extþrtn³KirI nigextþmNÐlKirI 262 

05-01-2017 -GnuRkwtüelx 05 GnRk>bk sþIBI karkMNt; nigkarEbgEcktMbn;RKb;RKgEdn 

CRmkstVéRBPñMeRBc extþmNÐlKirI 271 

29-12-2016 -GnuRkwtüelx 1250 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 282 

05-01-2017 -GnuRkwtüelx 15 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 288 

06-01-2017 -GnuRkwtüelx 16 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIsgÇCan;x<s; efrsPaén 

RBHBuT§sasna enARBHraCaNacRkkm<úCa 289 

06-01-2017 -GnuRkwtüelx 17 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 291 

06-01-2017 -GnuRkwtüelx 18 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 293 

2-esckþIseRmc  

11-01-2017 -esckþIseRmcelx 01 ssr sþIBI karpøas;bþÚrsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 296 

 

 



K  
11-01-2017 -esckþIseRmcelx 02 ssr sþIBI karEtgtaMgGnuRbFanRkumkargarfñak;Cati  

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§saRsþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 298 

III-kargarbNþaRksYg 

    TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

27-12-2016 -Rbkaselx 1569 shv>Rbk sþIBI karRbKl;siT§iCaGaNab½kepÞrsiT§i CUnRbFan 

GgÁPaBfvika énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 300 

 

 





ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 203203



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 204204



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 205205



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 206206



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 207207



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 208208



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 209209



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 210210



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 211211



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 212212



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 213213



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 214214



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 215215



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 216216



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 217217



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 218218



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 219219



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 220220



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 221221



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 222222



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 223223



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 224224



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 225225



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 226226



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 227227



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 228228



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 229229



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 230230



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 231231



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 232232



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 233233



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 234234



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 235235



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 236236



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 237237



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 238238



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 239239



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 240240



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 241241



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 242242



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 243243



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 244244



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 245245



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 246246



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 247247



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 248248



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 249249



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 250250



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 251251



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 252252



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 253253



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 254254



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 255255



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 256256



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 257257



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 258258



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 259259



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 260260



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 261261



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 262262



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 263263



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 264264



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 265265



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 266266



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 267267



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 268268



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 269269



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 270270



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 271271



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 272272



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 273273



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 274274



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 275275



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 276276



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 277277



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 278278



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 279279



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 280280



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 281281



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 282282



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 283283



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 284284



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 285285



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 286286



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 287287



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 288288



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 289289



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 290290



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 291291



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 292292



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 293293



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 294294



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 295295



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 296296



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 297297



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 298298



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 299299



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 300300



ឆា  ំទី១៧ លខ ០៣  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 301301



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


