
                                                                                                                                         
k        N°76/1515/10/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1007 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigsa®sþacarü cMnYn 28 rUb 8163 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1008 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar én 

TIsþIkarKN³rdæm®nþI    eTAkñúgzannþrs½kþi Gnum®nþI; énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al cMnYn 

04 rUb 8165 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1009 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 04 rUb 8166 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1010 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav elakRsI nigGs;elak cMnYn 27 rUb 8167 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1011  sþIBI karEtgtaMgelak CU hugG‘an Ca]kj:a 8168 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1012 sþIBI karEtgtaMgelak v:ag KitEmn 

Ca]kj:a 8169 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1013 sþIBI karEtgtaMgelak mas suriya 

Ca]kj:a 8170 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1014 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH elakRsI Kwm Lag 8171 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1015 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak CUv:UNU han;dUkU ¬JUWONO HANDOKO¦ CnCati\NÐÚensIu sBa¢ati 

\NÐÚensIu 8172 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1016 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;elak RKis Gwug ¬CHRIS NG¦ CnCatisigðburI sBa¢atisigðburI 8173 

 

 



x 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1017 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak katU rIy:UGIuCI ¬KATO RYOICHI¦ CnCatiCb:un sBa¢atiCb:un 8174 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1018 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 12 rUb 8175 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1019 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 06 rUb 8176 

29-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼1020 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 04 GgÁ¼rUb 8177 
 

01-10-2015 - NS¼KRT¼1015¼1021  ÉLEVONS son Altesse le Prince Sisowath Tesso au 

rang de Son Altesse Royale (S.A.R)  RBHGgÁm©as;   Sisowath Tesso 8178 

II-raCrdæaPi)al 
 

 GnuRkwtü  

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 141 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8179 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 142 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs; GKÁelxa 

Fikardæan énRkumRbwkSasþarGPivDÆn_vis½yksikmµ nigCnbT 8181 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1039 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8192 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 1040 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©nigEtgtaMgmuxtMENgnay 

nKr)alCati 8193 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1041 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8194 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1042 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8196 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1043 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8201 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1044 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8214 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1045 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8219 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1046 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 8220 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1047 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8221 

 
 

 



K 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1048 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8223 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1049 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8225 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-9-2015 -Rbkaselx 1148 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³rbs;GKÁnayk 

dæanlT§kmµsaFarN³ énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  8227 

15-9-2015 -Rbkaselx 1149 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³rbs;GKÁnayk 

dæan]sSahkmµhirBaØvtßú énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  8231 

15-9-2015 -Rbkaselx 1150 shv>Rbk sþIBI karpþl;rgVan;elIkTwkcitþelIkarRbmUl 

cMNUlBIesvasaFarN³edayGKÁnaykdæan]sSahkmµhirBaØvtßú énRksYgesdækic© 

nig hirBaØvtßú  8235 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

22-7-2015 -Rbkaselx  375 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eGc>eGs>G> 

begáIteragcRk plitbMBg;Twk FugTwk sIuETnTwk nigplitpl)øasÞik 8246 

22-7-2015 -Rbkaselx  376 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un XIg sþar 

hÁaemn ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8249 

23-7-2015 -Rbkaselx  377 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ecnét-yUqag 

¬exeGcGim¦ v:Uevn efb GiuneFIR)ay xU GilFIDI begáIteragcRk plitExSEs,keCIg 

ExSyWt ExStm,aj ExSbnÞHbiT nigeRKOgbnÞab;bnSM sRmab;pÁt;pÁg; 

eragcRkplitEs,keCIg nig kat;edrsemøókbMBak; 8252 

23-7-2015 -Rbkaselx  378 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un PI>dab;EblyU>G 

emnUehVkQ½rrIg xmePnI begáIteragcRk plitcMNIstV nigplit plitpl 

epSg²sRmab;stVciBa©wm 8255 

23-7-2015 -Rbkaselx  379 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un CUDI em:A  

¬exmbUDa¦ hÁaemn GIund_ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8258 
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3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0499 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  RbsiT§ swlUsin  

 

8261 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0500 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  Gwm>eGsS>PI DIEv:lLúbmin kU GilFIDI  

 

8263 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0501 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un vIr³ munI DIhSaj eGn 

xn®sþak;sin xU GilFIDI  

 

8265 

 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8163



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8164



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8165



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8166



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8167



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8168



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8169



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8170



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8171



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8172



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8173



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8174



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8175



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8176



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8177



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8178



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8179



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8180



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8181



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8182



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8183



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8184



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8185



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8186



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8187



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8188



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8189



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8190



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8191



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8192



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8193



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8194



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8195



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8196



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8197



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8198



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8199



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8200



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8201



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8202



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8203



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8204



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8205



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8206



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8207



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8208



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8209



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8210



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8211



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8212



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8213



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8214



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8215



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8216



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8217



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8218



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8219



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8220



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8221



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8222



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8223



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8224



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8225



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8226



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8227



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8228



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8229



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8230



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8231



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8232



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8233



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8234



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8235



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8236



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8237



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8238



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8239



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8240



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8241



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8242



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8243



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8244



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8245



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8246



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8247



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8248



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8249



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8250



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8251



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8252



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8253



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8254



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8255



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8256



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8257



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8258



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8259



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8260



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8261



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8262



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8263



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8264



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8265



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៦ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8266


