
                                                                                                                                          
k        N°75/1512/10/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼964 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigEtgtaMg Ék]tþm 

nay]tþmesnIy_ Fwm supa CaGKÁnayk énGKÁnaykdæan svnkmµépÞkñúg 

RksYgmhaépÞ  8059 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼965 sþIBI kardak;m®nþIraCkarsIuvil [cUlnivtþn_ cMnYn 

4 rUb  kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 8060 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼997 sþIBI karEtgtaMgRBHraCaKN³fñak;ctVaKN³ 

Fmµyutþiknikay énRBHraCaNacRkkm<úCa cMnYn 01 GgÁ  nigEtgtaMgRBHraCaKN³ 

fñak;kitþiysKN³Fmµyutþiknikay énRBHraCaNacRkkm<úCa cMnYn 05 GgÁ   8062 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼998 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³m®nþIraCkar cMnYn 

03 rUb énRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 8063 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼0915¼999   sþIBI  karEtgtaMg  nigpþl;zan³ Ék]tþm 

hgS b‘uNÑak; CaTIRbwkSabec©keTs énKN³kmµaFikarCatiRKb;RKg nigGPivDÆ 

tMbn;eqñrsmuRTkm<úCa manzan³ esµI  GnurdæelxaFikar 

  -EtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm Ca Rs‘un CaTIRbwkSa énGKÁelxaFikardæan KN³ 

kmµaFikarerobcMEdndI nignKrUbnIykmµfñak;Cati manzan³ esµI  GnurdæelxaFikar 8064 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1000  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Qit suxun  

CaGnurdæelxaFikar RksYgmhaépÞ 8065 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1001  sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nigEtgtaMgzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_RtI CUnelak fU Kuyr:ug  naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ  8066 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1002  sþIBI karepÞrbBa©Úl Ék]tþm lwm suxa 

BIzannþrs½kþi]tþmesnIy_Ék énRkbx½NÐm®nþInKr)alCati eTAkñúgzannþrs½kþi ]tþm 

GKÁanurkS fñak;elx 1  énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar ®ksYgmhaépÞ  8067 

 



x 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1003 sþIBI kardak;elak G‘uc suxum  zannþrs½kþi 

]tþmm®nþI fñak;elx 5énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgéRbsNIy_ nig TUrKmna 

Kmn_ [cUlnivtþn_munGayukMNt;tamkaresñIsuMcab;BIéf¶TI 01 Ex kBaØa qñaM 2015 teTA 8068 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1004 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþiCUnnaynKr)al 

Can;x<s; nignaynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  8069 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1005 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm ]kj:a elakCMTav nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 36 rUb 8071 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1006 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar    

126 rUb eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 

enARksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 8073 

II-raCrdæaPi)al 
 

 1-GnuRkwtü  

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 139 GnRk>bk sþIBI karkMNt;tMbn;sñÚlERBkTal;énzbnIy 

CIvmNÐlbwgTenøsab CatMbn;r:amsarERBkTal; 8079 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 140 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8084 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1017 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8086 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1018 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8087 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1019 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 8089 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1020 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgnaynKr)alCati  8091 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1021 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8092 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1022 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 8093 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1023 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 8099 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1024 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8100 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1025 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 8101 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1026 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 8102 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1027 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8104 

 



K 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1028 GnRk>tt sþIBI karbMeBjRkbx½NÐm®nþInKr)alCati 8105 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1029 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8106 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1030 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8107 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 1031 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 8108 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1032 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8109 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1033 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 8111 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1034 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 8113 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1035 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8114 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1036 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8115 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1037 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8116 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1038 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8117 

 2-esckþIseRmc  

01-10-2015 -esckþIseRmcelx 79 ssr sþIBI karEks®mYlsmasPaBKN³kmµaFikar 

RbyuT§RbqaMgplitplEkøgkøayEdlbgáeRKaHfñak;manhaniP½yx<s;dl;suxPaB 

nigsuvtßiPaBsgÁm 8119 

05-10-2015 -esckþIseRmcelx 80 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBCak;EsþgénKN³ 

kmµaFikarCatiRKb;RKgGagTenø 8121 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-9-2015 -Rbkaselx 1146 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³rbs;GKÁnayk 

dæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  8123 

15-9-2015 -Rbkaselx 1147 shv>Rbk sþIBI karpþl;rgVan;elIkTwkcitþelIkarRbmUl 

cMNUlBIesvasaFarN³edayGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  8131 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

14-7-2015 -Rbkaselx  358 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Gin sIu Gic 

begáIteragcRk plit nigpÁMútemøIgm:UtU 8135 

 



X 

14-7-2015 -Rbkaselx  359 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Cug hav 

hÁaemn begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8138 

14-7-2015 -Rbkaselx  360 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eRkan ebeverd 

exns_ ¬exmbUDa¦ lImItFIt begáIteragcRk plitsMbkkMb:ug BIGaluymIj:Úm 8141 

14-7-2015 -Rbkaselx  361 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un lan KøÚbUl 

efksßay ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8144 

14-7-2015 -Rbkaselx  362 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un CI>v:ay>sIu>sIu 

eRsd begáIteragcRk xarGMe)aH 8147 

15-7-2015 -Rbkaselx  368 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un FIGilsIusIub‘Í 

hÁamiun ¬exmbUDa¦begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8150 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 
30-9-2015 -Rbkaselx 069¼15 TrBG Rb>k sþIBI karEksRmYleQµaHnaykdæan 

cMNuHGKÁnaykdæanGFikarkic© nigkarkMNt;vis½ykñúgkareFVIGFikarkic© enAfñak; 

Cati nigfñak;eRkamCati 8153 

4-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0469 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarbegáInedImTun nig tmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  exmbUDan ét-exm eG®hÁIb‘ÍhSens DIevLúbmiun 

 

8156 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0492 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl sÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un dUsIu ebevIrIc  

 

8158 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0495 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarbegáItsaxaRkumh‘un  yUnI-

m:at eG®hÁI swlUsin esnF½r 

 

8160 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0496 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarbegáItsaxaRkumh‘un  EXs 

pjf_ xU GilFIDI 

 

8161 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0497 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarbegáItsaxa FnaKar 

eGsIulIda PIGilsIu {saxaRsukC½yEsn-XMus¥ag} 

 

8162 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8059



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8060



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8061



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8062



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8063



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8064



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8065



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8066



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8067



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8068



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8069



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8070



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8071



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8072



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8073



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8074



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8075



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8076



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8077



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8078



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8079



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8080



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8081



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8082



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8083



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8084



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8085



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8086



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8087



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8088



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8089



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8090



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8091



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8092



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8093



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8094



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8095



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8096



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8097



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8098



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8099



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8100



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8101



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8102



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8103



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8104



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8105



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8106



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8107



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8108



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8109



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8110



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8111



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8112



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8113



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8114



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8115



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8116



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8117



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8118



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8119



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8120



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8121



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8122



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8123



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8124



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8125



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8126



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8127



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8128



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8129



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8130



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8131



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8132



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8133



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8134



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8135



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8136



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8137



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8138



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8139



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8140



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8141



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8142



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8143



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8144



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8145



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8146



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8147



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8148



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8149



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8150



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8151



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8152



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8153



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8154



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8155



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8156



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8157



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8158



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8159



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8160



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៥ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8161
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