
                                                                                                                                         
k        N°78/1523/10/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1033 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

Cakic©bcäamrN³ dl;sB ]tþmesnIy_RtI Ekv cnßa naynKr)alfñak;]tþm 

esnIy_ Rkbx½NÐm®nþI nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  8363 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1034 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

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

06 rUb 8364 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1035 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 122 rUb 8365 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1036 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys suvtßara fñak; mhaesna cMeBaH elakCMTav ekt r:aDI 8368 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1037 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Ék]tþm  DIeNs eX>):atéN ( Dinesh 

K . Patnaik) 
8369 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1038 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

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

25 rUb¼GgÁ 8370 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1039 sþIBI dak;[cUlnivtþn_m®nþIraCkar 07 rUb 

kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al nigkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©k 

eTsCan;x<s;edImExSBiess énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; rbs;RksYgksikmµ 

rukçaRbmaj; nigensaT 8371 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1043 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 

dl;elak  yk; smösS énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgsuxaPi)al  8373 

 



x 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1044 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm efa eb:glat 

CaTIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esµI rdæm®nþI 8374 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1045 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ]tþmesnIy_Ék 

b:UlI da CaGnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ 8375 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1046 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 07 rUb 8376 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1047 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak           

Esm sIuNg BIzannþrs½kþi ]tþmGKÁanurkS fñak;elx 3 mk ]tþmGKÁanurkS 

fñak;elx 2  én Rkbx½NÐm®nþIBn§naKarRksYgmhaépÞ  8377 

II-raCrdæaPi)al 
 

 GnuRkwtü  

09-10-2015 -GnuRkwtüelx 146 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs; 

elxaFikardæanGcié®nþy_ énGaCJaFrCatiTTYlbnÞúkkic©karRBMEdn 8378 

19-10-2015 -GnuRkwtüelx 147 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8386 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1063 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8388 

05-10-2015 -GnuRkwtüelx 1064 GnRk>tt sþIBI karpøas;bþÚrRbePTRkbx½NÐm®nþIraCkar 8389 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1065 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8399 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1066 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8400 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1067 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8402 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1068 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8403 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1069 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 8404 

 -GnuRkwtüelx 1070 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1071 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;Parkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 8410 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1072 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 8412 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1073 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8414 

 

 



   K 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1074 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8416 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1075 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8417 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

29-9-2015 -Rbkaselx 1203 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTanrgbEnßm 

enAGKÁnaykdæansvnkmµépÞkñúg 8418 

02-10-2015 -RbkasGnþrRksYgelx 1240 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2015 rbs;naykdæanbuKÁlik 8420 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

24-7-2015 -Rbkaselx  396 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un KIn tay haÁmin 

xU GilFIDI  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8424 

24-7-2015 -Rbkaselx  397 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un m:aks_ vüÚ 

efksßay ¬exmbUDa¦  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8427 

24-7-2015 -Rbkaselx  398 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un et h‘VÚ GaMeRbLW  

begáIteragcRk plitq½Rt 8430 

28-7-2015 -Rbkaselx  402 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un v:anlIn-

hSúgehg  ¬exmbUDa¦ hÁamuin ehVkeFIrI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8433 

28-7-2015 -Rbkaselx  403 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eGhV yU CI 

hÁamiun  ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8436 

28-7-2015 -Rbkaselx  404 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un K½g sIu 

Giundase®sÞól begáIteragcRkpliteRKOgbnSMEs,keCIg 8439 

06-8-2015 -Rbkaselx  413 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un GiunFIe®hÁFIt 

rIss GiuneFIeNsinNl begáIteragm:asIunkinRsUv 8442 

06-8-2015 -Rbkaselx  414 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un kaenCu  

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8445 

 

 

 



X 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0509 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un fayehÁIr eb  

 

8448 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0511 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un éhNaM ¬eGs‘a¦ sVúItbt xU 

GilFIDI  

 

8449 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0512 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un GayFIvIsIusIu  

 

8451 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0513 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un rItaka  

 

8453 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0514 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un esAdin 168 b‘ÍhSens 

qayNa 

 

8455 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0515 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un eGs‘a vIn GwLayGin 

 

8457 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8363



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8364



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8365



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8366



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8367



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8368



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8369



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8370



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8371



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8372



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8373



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8374



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8375



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8376



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8377



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8378



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8379



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8380



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8381



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8382



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8383



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8384



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8385



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8386



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8387



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8388



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8389



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8390



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8391



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8392



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8393



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8394



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8395



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8396



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8397



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8398



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8399



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8400



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8401



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8402



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8403



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8404



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8405



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8406



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8407



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8408



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8409



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8410



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8411



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8412



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8413



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8414



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8415



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8416



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8417



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8418



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8419



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8420



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8421



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8422



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8423



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8424



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8425



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8426



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8427



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8428



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8429



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8430



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8431



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8432



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8433



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8434



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8435



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8436



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8437



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8438



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8439



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8440



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8441



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8442



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8443



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8444



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8445



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8446



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8447



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8448



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8449



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8450



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8451



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8452



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8453



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8454



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8455



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8456



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8457



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៨ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8458


