
                                                                                                                                         
k        N°79/1527/10/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1040 sþIBI karbþÚr nigtemøIg RbePTRkbx½NÐ 

tamry³lT§plRbLgRbECgépÞkñúgCab;CasßaBr dl;m®nþIraCkar 300 rUb eTAkñúg 

zannþrs½kþiRKÚbeRgónkRmit]tþm énRkbx½NÐRKÚbeRgónkRmit]tþm enARksYgGb;rM 

yuvCn nigkILa 8459 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1041 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

183 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgEpnkar  8471 

II-raCrdæaPi)al 
 

 1-GnuRkwtü  

22-10-2015 -GnuRkwtüelx 148 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénsala 

viC¢aCIv³eTscrN_ 8479 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1070 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8486 

07-10-2015 -GnuRkwtüelx 1076 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8487 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1077 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8494 

07-10-2015 -GnuRkwtüelx 1078 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 8495 

06-10-2015 -GnuRkwtüelx 1079 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8496 

07-10-2015 -GnuRkwtüelx 1080 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8515 

07-10-2015 -GnuRkwtüelx 1081 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8516 

 2-saracr  

31-10-2015 -saracrelx 07 sr sþIBI karp¥ak karR)arB§RBHraCBiFIbuNüGMuTUk bENþtRbTIb 

nigsMBHRBHEx GkGMbuk qñaM 2015 8519 

 

 

   



x 

III-kargarbNþaRksYg 

1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

06-8-2015 -Rbkaselx  415 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un DW v½n¬exmbUDa¦ 

Giundas®sÞI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8521 

06-8-2015 -Rbkaselx  416 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuesn esÞól 

begáIteragcRkplits½gásI TVarrmUr nigEdksMNg; 8524 

13-8-2015 -Rbkaselx  430 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un )avhSan; 

GiundaseRsÞól begáIteragcRkplitEs,keCIg eRKOgbnSMEs,keCIg kMralC½r 

RTnab;em:A 8527 

18-8-2015 -Rbkaselx  431 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Qun DIg 

RBInFIg xU GilFIDI begáIteragcRk e)aHBum<elIsemøókbMBak; 8530 

18-8-2015 -Rbkaselx  432 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un G>ex>FI 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8533 

18-8-2015 -Rbkaselx  433 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un e®hÁn eGlIt 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8536 

18-8-2015 -Rbkaselx  434 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un v:anesg  

¬exmbUDa¦ efksßay & LnRDI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; nige)akKk; 8539 

18-8-2015 -Rbkaselx  435 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un R)ay sáay 

PIFIGIu GilFIDI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  8542 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0516 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk lkçnþik³fµI 

rbs;Rkumh‘un  hSam:an; xU GilFIDI  

 

8545 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0517 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un v:ay>sIu>Gil xn®sþak;sin 

& eGnCInarIg 

 

8547 

 

 



K 

19-01-2015 

 

-lixitelx  0520 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  Ca hVat xU GilFIDI  

 

8549 

19-01-2015 

 

-lixitelx  0521 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  lI hVúg FIPIFI b‘ÍhSens GIumpt Gicpt  

 

8551 

19-01-2015 

 

-lixitelx  0522 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  Gal;hVa e®hVt lIg 

 

8553 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8459



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8460



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8461



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8462



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8463



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8464



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8465



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8466



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8467



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8468



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8469



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8470



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8471



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8472



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8473



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8474



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8475



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8476



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8477



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8478



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8479



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8480



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8481



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8482



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8483



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8484



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8485



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8486



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8487



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8488



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8489



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8490



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8491



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8492



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8493



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8494



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8495



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8496



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8497



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8498



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8499



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8500



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8501



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8502



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8503



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8504



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8505



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8506



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8507



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8508



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8509



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8510



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8511



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8512



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8513



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8514



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8515



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8516



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8517



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8518



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8519



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8520



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8521



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8522



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8523



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8524



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8525



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8526



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8527



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8528



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8529



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8530



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8531



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8532



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8533



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8534



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8535



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8536



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8537



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8538



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8539



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8540



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8541



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8542



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8543



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8544



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8545



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8546



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8547



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8548



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8549



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8550



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8551



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8552



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8553



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8554


