
                                                                                                                                         
k        N°77/1519/10/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼974 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³eLIgvijnUv 

smasPaBfñak;dwknaMelxaFikardæanGcié®nþy_ énGaCJaFrCatiTTYlbnÞúkkic©karRBMEdn 

énTIsþIkarKN³rdæm®nþI cMnYn 12 rUb 8267 

01-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1022 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Giun qay Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgB½t’man 8269 

01-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1023 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 09 rUb 8270 

06-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1024 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgmhaépÞ cMnYn 06 rUb 8271 

06-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1025 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 

24 rUb 8272 

06-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1026 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 02 rUb 8274 

06-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1027 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 03 rUb 8275 

06-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1028 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sYg Ny Ca 

]kj:a 8276 

06-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1029 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak cMnYn 03 rUb 8277 

06-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1030 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 02 rUb 8278 

 



x 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1031 sþIBI karbBa©b;muxtMENg Ék]tþm nay 

]tþmesnIy_ kg suxn BIGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæan GaCJaFr 

CatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejón 8279 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1032 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav sr KImlI Ca 

GnurdæelxaFikar RksYgB½t’man 8280 

II-raCrdæaPi)al 
 

 1-GnuRkwtü  

07-10-2015 -GnuRkwtüelx 143 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8281 

07-10-2015 -GnuRkwtüelx 144 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8283 

08-10-2015 -GnuRkwtüelx 145 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8285 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1050 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8287 

02-10-2015 -GnuRkwtüelx 1051 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8288 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1052 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8289 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1053 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 8290 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1054 GnRk>tt sþIBI karlubeQµaH nayTahan 8291 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1055 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8292 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1056 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 8296 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1057 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8298 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1058 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 8300 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1059 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 8303 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1060 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8304 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1061 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8306 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1062 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8307 

 2-esckþIseRmc  

08-10-2015 -esckþIseRmcelx 81 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikar 

dwknaMkargarGPivDÆvis½ymIRkUhirBaØvtßú 8309 

11-10-2015 -esckþIseRmcelx 82 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 8311 

 



K 

 3-lixitbBa¢a  

09-10-2015 -lixitbBa¢aelx 01 bb sþIBI viFankarbegáInRbsiT§PaBkñúgkarTb;sáat; nigb®gáab 

GMeBIrt;eKcBn§ 8312 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-9-2015 -Rbkaselx 1151 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³rbs;GKÁnayk 

dæanKy nigrdæakrkm<úCa énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú  8316 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

23-7-2015 -Rbkaselx  380 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un KImNa 

RdayRbess  begáIteragcRk ekasexaxUvby 8321 

23-7-2015 -Rbkaselx  381 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un RBIssn_ 

eGLicRtUnic ¬exmbUDa¦ xU GilFIDI begáIteragcRk pÁMúdMeLIgsmÖar³brikçar eGLicRtUnic 8324 

23-7-2015 -Rbkaselx  382 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un m:UdWn )øasÞik & 

pakexCIg ¬exmbUDa¦ begáIteragcRkplit plitplBI)øasÞik nigePsC¢³ 8327 

23-7-2015 -Rbkaselx  383 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ehg sIug 

¬exmbUDa¦ hÁaemn emnUehVkQ½rrIg begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8330 

23-7-2015 -Rbkaselx  384 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un v:a Lúg 

¬exmbUDa¦ eGAsUl Giundas®sÞI begáIteragcRk plitEs,keCIg nigeRKOg 

bnSMEs,keCIg 8333 

23-7-2015 -Rbkaselx  385 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un vICI2 nItFIg 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edr nigcak;semøókbMBak; 8336 

23-7-2015 -Rbkaselx  386 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un XIg ehVsin 

hÁaemn begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8339 

23-7-2015 -Rbkaselx  387 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un yUnIRbUs 

¬exmbUDa¦ eGneFIR)ay begáIteragcRk plittg;RKb;RbePT 8342 

23-7-2015 -Rbkaselx  388 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un emTINa h‘VÚtEvr 

begáIteragcRk plitEs,keCIg 8345 

 



X 

23-7-2015 -Rbkaselx  389 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un v:asf_ 

GwEPrwl ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8348 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0502 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un e):ayEb:t PIPIeGsGIuhSit  

 

8351 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0503 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un vimanEsnC½y Giunevsmiun 

xU GilFIDI  

 

8353 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0504 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarbegáItsaxa FnaKar 

eGsIulIda PIGilsIu {saxaRsukemsag-XMuCIpuc} 

 

8355 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0505 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarbegáItsaxa FnaKar 

eGsIulIda PIGilsIu {saxaRsukekaHEjk-XMuERssgÁm} 

 

8356 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0507 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  eGs‘a xaehÁa eRtns<½t ¬exm¦ xU GilFIDI  

 

8357 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0508 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un v:av sbPIg GiuneFIeRtd  

 

8359 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0510 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un exm-eGkUsIus xU GilFIDI  

 

8361 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8267



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8268



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8269



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8270



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8271



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8272



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8273



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8274



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8275



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8276



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8277



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8278



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8279



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8280



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8281



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8282



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8283



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8284



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8285



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8286



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8287



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8288



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8289



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8290



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8291



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8292



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8293



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8294



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8295



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8296



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8297



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8298



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8299



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8300



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8301



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8302



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8303



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8304



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8305



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8306



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8307



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8308



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8309



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8310



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8311



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8312



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8313



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8314



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8315



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8316



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8317



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8318



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8319



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8320



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8321



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8322



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8323



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8324



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8325



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8326



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8327



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8328



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8329



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8330



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8331



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8332



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8333



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8334



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8335



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8336



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8337



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8338



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8339



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8340



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8341



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8342



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8343



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8344



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8345



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8346



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8347



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8348



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8349



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8350



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8351



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8352



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8353



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8354



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8355



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8356



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8357



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8358



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8359



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8360



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8361



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៧ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8362


