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k         N20/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼192 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

cMnYn  19  rUb 2505 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼193 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH elakCMTav Gs;elak elakRsI 

])ask ])asika nigRBHsgÇ cMnYn  43  rUb¼GgÁ 2506 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼194 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn  21  rUb 2508 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼195 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

nigelakRsI cMnYn  43  rUb 2509 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼196 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn  24  rUb 2511 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼197 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak 

nigelakRsI cMnYn  20 rUb 2512 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼198 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak  cMnYn 15  rUb 2513 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼199 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 509 rUb nigkgÉkPaB cMnYn 

04 2514 

 

 



x 
17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼200 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 159  

rUb 2532 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼201 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;kBaØa lI mIgmIg ¬LY MENGMENG¦ CnCaticin sBa¢aticin 2536 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼202 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  hVag lICun  ¬FANG LIJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmkCa 

eQμaH hVag suFI  ¬FANG SOTHY¦ 2537 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼203 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  lI mIg  ¬LEI MING¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚrmkCaeQμaH lI 

ém:Eql  ¬LEI MICHAEL¦ 2538 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼204 sþIBI  karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;GñkRsI ehg Biedar ¬HENG PIDOR¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTshULg;  2539 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼205 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 

75  rUb¼GgÁ  2540 

17-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼206 sþIBI  kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak;  cMeBaH GñkGgÁm©as; Ék]tþm ]kj:a elakCMTav Gs;elak 

elakRsI ])asika nigRBHsgÇ cMnYn 77  rUb¼GgÁ  2542 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  
27-02-2018 -GnuRkwtüelx 27 GnRk>bk sþIBI rUbsBaØa nigRtarbs;KN³kmμaFikarCati 

RbqaMgTaruNkmμ GMeBIeXareXA GMeBIGmnusSFm’ GMeBIeFVITukçbukemñj b¤TNÐkm μ 2544  

 

 



K 
27-02-2018 -GnuRkwtüelx 28 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs; 

elxaFikardæanénKN³kmμaFikarCatiRbqaMgTaruNkmμ GMeBIeXareXA GMeBI 

GmnusSFm’ GMeBIeFVITukçbukemñj b¤TNÐkmμ 2550  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 222 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2558  

26-02-2018 -GnuRkwtüelx 223 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2561  

27-02-2018 -GnuRkwtüelx 224 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 2562  

2-esckþIseRmc 

27-02-2018 -esckþIseRmcelx  14  ssr sþIBI karEtgtaMgRbFanRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2573 

III-kargarbNþaRksYg 
FnaKarCati én km<úCa 

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

Cambodian Shared Switch                                                 ¬tmkBI raCkic©elx 19¦ 2575 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25052505



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25062506



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25072507



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25082508



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25092509



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25102510



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25112511



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25122512



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25132513



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25142514



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25152515



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25162516



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25172517



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25182518



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25192519



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25202520



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25212521



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25222522



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25232523



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25242524



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25252525



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25262526



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25272527



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25282528



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25292529



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25302530



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25312531



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25322532



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25332533



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25342534



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25352535



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25362536



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25372537



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25382538



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25392539



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25402540



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25412541



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25422542



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25432543



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25442544



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25452545



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25462546



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25472547



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25482548



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25492549



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25502550



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25512551



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25522552



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25532553



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25542554



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25552555



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25562556



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25572557



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25582558



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25592559



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25602560



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25612561



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25622562



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25632563



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25642564



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25652565



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25662566



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25672567



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25682568



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25692569



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25702570



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25712571



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25722572



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25732573



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25742574



តមកពីរា ជកិច្ច លខ ១៩

ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25752575



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25762576



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25772577



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25782578



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25792579



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25802580



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25812581



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25822582



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25832583



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25842584



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25852585



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25862586



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25872587



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25882588



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25892589



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25902590



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25912591



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25922592



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25932593



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25942594



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25952595



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25962596



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25972597



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25982598



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 25992599



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26002600



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26012601



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26022602



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26032603



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26042604



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26052605



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26062606



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26072607



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26082608



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26092609



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26102610



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26112611



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26122612



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26132613



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26142614



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26152615



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26162616



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26172617



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26182618



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26192619



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26202620



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26212621



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26222622



ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26232623



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៨ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 26242624



រក សិទ្ធ និង ះពុម្ព យ
អគ្គនាយកដានរាជកិច្ច និងសវាកុំព ូទ័រ

ន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម ្តី


