
                                                                                                                                                  
k          N°60/1515/8/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼743  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 09 GgÁ¼rUb 6401 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼744 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 24 rUb 6402 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼745 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH ]kj:a elakCMTav Gs;elak elakRsI kgkmøaMgRbdab;GavuF 

nigRBHsgÇ  cMnYn 133 rUb¼GgÁ 6403 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼746 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 80 rUb 6408 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼747 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak cn Lsiun cnsþÚn    ¬JOHN LAWSON JOHNSTON¦ CnCati 

GU®sþalI sBa¢atiGU®sþalI 6412 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼748 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;GñkRsI sW QIv mij    ¬SHI QIUMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 6413 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼749 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak yI y:ans‘U    ¬YE YANSHOU¦ CnCaticin sBa¢aticin 6414 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼750 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak s‘U CugeCon ¬SU ZHONGJIAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 6415 

21-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼751 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak sIum:un mIhalI ¬SIMON MIHALY¦ CnCatihugRKI sBa¢atihugRKI 6416 

26-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼752 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ép b‘uneQOn   

CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI énRBHraCa    

NacRkkm<úCa manzan³esµI rdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 6417 

 



x 

26-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼753 sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm ép b‘uneQOn   

BIGnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ eTACaGnurdæelxaFikarRksYgbrisßan  6418 

26-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼754 sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_RtI dl;elak Ej:m cMNan naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 6419 

26-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼755 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm BuF samitþ    Ca 

GKÁnayk énGKÁnaykdæanGb;rM rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa CMnYsÉk]tþm      

sM esrIrtn_ EdlRtÚv)ancUlnivtþn_ 6420 

26-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼756 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;elak]tþmesnIy_RtI Lay smtßa  naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 6421 

26-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼757 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 62 

rUb  enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 6422 

26-7-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0715¼758 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_ ]tþmesnIy_Ék      

m:ar sMbUrNa  naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ 6426 

II-RkumRbwkSaFmµnuBaØ  

12-8-2015 -esckþIseRmcelx 156¼004¼2015 kbF>c cuHéf¶TI 12 Ex sIha qñaM 2015 

elIsMNMuerOg elx 257¼004¼2015 cuHéf¶TI 28 Ex kkáda qñaM 2015 

 

6427 

III-raCrdæaPi)al 
 

 GnuRkwtü  

16-7-2015 -GnuRkwtüelx 781 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6433 

16-7-2015 -GnuRkwtüelx 782 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6453 

16-7-2015 -GnuRkwtüelx 783 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 6463 

16-7-2015 -GnuRkwtüelx 784 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 6483 

 

 



K  

IV-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

19-5-2015 -RbkasbegáIteragcRkelx  217 ]s>k]>Rbk>05  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un  

K½g h‘Yr>CI>eGc hÁamin xU GilFIDI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 
 

6486 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6401



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6402



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6403



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6404



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6405



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6406



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6407



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6408



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6409



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6410



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6411



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6412



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6413



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6414



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6415



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6416



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6417



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6418



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6419



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6420



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6421



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6422



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6423



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6424



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6425



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6426



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6427



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6428



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6429



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6430



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6431



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6432



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6433



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6434



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6435



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6436



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6437



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6438



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6439



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6440



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6441



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6442



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6443



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6444



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6445



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6446



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6447



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6448



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6449



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6450



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6451



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6452



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6453



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6454



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6455



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6456



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6457



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6458



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6459



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6460



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6461



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6462



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6463



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6464



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6465



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6466



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6467



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6468



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6469



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6470



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6471



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6472



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6473



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6474



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6475



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6476



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6477



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6478



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6479



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6480



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6481



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6482



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6483



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6484



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6485



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6486



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6487



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៦០ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 6488


