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k         N19/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼172 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH elakCMTav cMnYn  05  rUb 2385 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼173 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn  126  rUb 2386 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼174 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn  78  

rUb 2389 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼175 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 82 rUb 2392 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼177 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak CYg h‘SÚyI ¬CHUANG TZU-YI¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 2396 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼178 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak CYg cUvvin ¬CHUANG CHOU-WEN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin 

étv:an; 2397 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼179 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak Cug sugh‘un ¬JUNG SUNGHUN¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 2398 

16-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼180 sþIBI  karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;elak eha Lwm ¬HAO LAM¦ nigkUnRbuseQμaH eha 

kaév ¬HAO KAVAY¦  CnCatiExμr sBa¢atiExμr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAtMbn;rdæ)al 

Biesscin ¬m:akav¦ saFarNrdæRbCamanitcin 2399 

 

 



x 
17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼181 sþIBI  kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ nignaynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYg 

mhaépÞ 49  rUb 2400 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼182 sþIBI  karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

taMg eyOn CanaykviTüasßanBhubec©keTsRBHkusum³ énRksYgkargar nig 

bNþúHbNþalviC¢aCIv³ manzan³esμI GKÁnayk 2403 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼183 sþIBI  karepÞrbBa©Úl nigEtgtaMgzannþrs½kþielak 

Gwug b‘unsuvNÑ énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa  RksYgmhaépÞ  2404 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼184 sþIBI  karepÞrRkbx½NÐelak Kg; Bisidæ 

énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgBaNiC¢kmμ mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

naynKr)alfñak; ]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  2405 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼185 sþIBI  karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³m®nþI 

raCkar 02 rUb CaTIRbwkSaRbFanGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejón 2406 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼186 sþIBI  karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³ 

dl;Ék]tþm DU dalItU CaTIRbwkSaRbFanGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejón 

manzan³esμI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ  2407 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼187 sþIBI  kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

02 rUb énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s;  enARksYgGPivDÆn_CnbT 2408 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼188 sþIBI  karEtgtaMgelakCMTav dYg r:anI Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgB½t’man 2409 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼189 sþIBI karEtgtaMgmuxtMENg nigpþl;zan³elakCMTav 

sux sm,tþi  CaTIRbwkSaRksYgmhaépÞ manzan³esμI GKÁnayk 2410 

 

 

 



K 
17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼190 sþIBI  karEtgtaMgÉk]tþm Kg; eGog 

CaTIRbwkSapÞal;rbs;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI 

énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esμI rdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ edayminykR)ak; 

bMNac;muxgar 2411 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼191 sþIBI  karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm sux 

eLg CasmaCikénniy½tkrTUrKmnaKmn_km<úCa manzan³esμI GnurdæelxaFikar GaNtþi 

3 ¬bI¦ qñaM  2412 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
27-02-2018 -GnuRkwtüelx 25 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBüsm,tþi 

saFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 2413  

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 26 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBüsm,tþi 

saFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 2415 

22-02-2018 -GnuRkwtüelx 203 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2417 

22-02-2018 -GnuRkwtüelx 204 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2420 

22-02-2018 -GnuRkwtüelx 205 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2421  

22-02-2018 -GnuRkwtüelx 206 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2422  

22-02-2018 -GnuRkwtüelx 207 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2424  

22-02-2018 -GnuRkwtüelx 208 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2426  

22-02-2018 -GnuRkwtüelx 209 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2429  

23-02-2018 -GnuRkwtüelx 210 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2431  

23-02-2018 -GnuRkwtüelx 211 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2432  

23-02-2018 -GnuRkwtüelx 212 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 2433  

 

 



X 
23-02-2018 -GnuRkwtüelx 213 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 2434  

23-02-2018 -GnuRkwtüelx 214 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2435  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 215 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2436  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 216 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 2437  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 217 GnRk>tt sþIBI karniy½tkmμbþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 2438  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 218 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2439  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 219 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2441  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 220 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2442  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 221 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2444  

2-esckþIseRmc 

23-02-2018 -esckþIseRmcelx  13  ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2446 

III-kargarbNþaRksYg 
FnaKarCati én km<úCa 

04-10-2017 -Rbkaselx F14-017-307 Rb>k sþIBI kardak;[eRbIviFan nignItiviFI Cambodian 

Shared Switch                                                                             ¬teTA raCkic©elx 20¦ 2448 

 



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23852385



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23862386



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23872387



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23882388



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23892389



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23902390



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23912391



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23922392



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23932393



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23942394



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23952395



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23962396



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23972397



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23982398



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 23992399



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24002400



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24012401



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24022402



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24032403



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24042404



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24052405



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24062406



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24072407



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24082408



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24092409



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24102410



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24112411



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24122412



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24132413



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24142414



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24152415



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24162416



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24172417



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24182418



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24192419



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24202420



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24212421



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24222422



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24232423



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24242424



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24252425



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24262426



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24272427



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24282428



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24292429



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24302430



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24312431



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24322432



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24332433



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24342434



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24352435



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24362436



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24372437



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24382438



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24392439



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24402440



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24412441



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24422442



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24432443



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24442444



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24452445



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24462446



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24472447



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24482448



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24492449



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24502450



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24512451



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24522452



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24532453



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24542454



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24552455



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24562456



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24572457



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24582458



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24592459



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24602460



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24612461



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24622462



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24632463



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24642464



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24652465



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24662466



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24672467



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24682468



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24692469



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24702470



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24712471



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24722472



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24732473



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24742474



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24752475



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24762476



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24772477



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24782478



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24792479



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24802480



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24812481



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24822482



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24832483



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24842484



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24852485



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24862486



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24872487



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24882488



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24892489



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24902490



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24912491



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24922492



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24932493



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24942494



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24952495



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24962496



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24972497



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24982498



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24992499



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25002500



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25012501



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25022502



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25032503



តមក  រា ជកិច្ច លខ ២០

ឆា  ំទី១៨ លខ ១៩  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25042504



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


