
                                                                                                                                               
k        N79/1627/10/2016 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

18-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼942 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak kaeb‘ eGmDI h‘Um:ay:un ¬KABIR MD HUMAYUN¦ CnCati 

bg;køaEds sBa¢atibg;køaEds 9261 

18-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼943 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak cg püúgy:g ¬JUNG PYUNGYONG¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 

edaybþÚreQµaHCa C½y laPI ¬CHEY LAEPHY¦ 9262 

18-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼944 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;kBaØa s‘UhVIRTI sUm:avIdcaca ¬SUFITRI SOMA-WIDJAJA¦ Cn 

Cati\NÐÚensIu sBa¢ati\NÐÚensIui edaybþÚreQµaHCa s‘U suPa ¬SOUW SOPHEA¦ 9263 

18-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼945 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExµr eday 

KµankarbgçitbgçM dl;GñkRsI Eg:t cnßa ¬NGETH CHANNTHA¦ CnCatiExµr 

sBa¢atiExµr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enAsaFarNrdækUer: 9264 

18-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼946 sþIBI kartemøIgfñak; nigzannþrs½kþiRbcaMqñaM 

dl;m®nþIraCkar 19 rUb  énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgTMnak;TMngCamYy 

rdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 9265 

20-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼947 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³smaCik 

TIRbwkSa CMnYykar  09 rUb én]tþmRkumRbwkSaesdækic©Cati 9267 

20-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼948 sþIBI kardak;[cUlnivtþn_muneBlkMNt; 

dl;elak]tþmesnIy_RtI swug esglI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9269 

20-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼949 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

Cakic©bcäamrN³ dl;sBelak]tþmesnIy_RtI CMu vIr³ naynKr)alfñak; 

]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9270 



x 

20-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼950 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBnayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 

cMnYn 08 rUb 9271 

20-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼951 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 04 rUb 9272 

20-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼952 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak twg PIBIg ¬DENG PIBING¦ CnCaticin sBa¢aticin 9273 

20-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼953 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak KIm caruaMg ¬KIM CHA RANG¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 9274 

25-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼954 sþIBI karbþÚr nigtemøIgRbePTRkbx½NÐ Ca 

krNIBiessdl;m®nþIraCkar 02 rUb BIRkbx½NÐm®nþIRkmkar mkRkbx½NÐm®nþI 

rdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 9275 

25-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼955 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExµr eday 

KµankarbgçitbgçM dl;GñkRsI exg criya ¬KHENG CHAKRYA¦ CnCatiExµr 

sBa¢atiExµr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 9276 

25-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼956 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExµr eday 

KµankarbgçitbgçM dl;GñkRsI etg esapat ¬TENG SAOPHAT¦ CnCatiExµr 

sBa¢atiExµr Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 9277 

25-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼957 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys esnaC½ysiT§ cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 26 rUb 9278 

28-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼958 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtIfñak;mhaesna cMeBaH elakbNÐit Marc Derveeuw 9279 

28-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼959 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm Ta 

Kg; CaTIRbwkSaRksYgBaNiC¢kmµ manzan³esµI rdæelxaFikar bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ 9280 

 

 



K 

28-10-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1016¼960 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

]tþmesnIy_eTa Ehm fa CaCMnYykarsemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn  

naykrdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ edayminTTYlR)ak;ebovtS 9281 

01-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼962 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaH sBÉk]tþm Eb:n suvNÑ nUveRKOg\sSriyys RBHraCaNacRkkm<úCa 

fñak; mhaesrIvDÆn_  9282 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼963 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak elakRsI nigkBaØa  cMnYn 

11 rUb 9283 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼964 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³smaCik én 

elxaFikardæanKN³kmµaFikarCatiRbqaMgePrvkmµ 03 rUb 9284 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼965 sþIBI karEtgtaMgGKÁsvnkr 01 rUb nig 

GKÁsvnkrrg 02 rUb énGaCJaFrsvnkmµCatisRmab;bnþGaNtþi 5 ¬R)aM¦ qñaM 9285 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼966 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm lag esghak; 

CaGnurdæelxaFikar RksYgGb;rM yuvCn nigkILa 9286 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼967 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm fag 

ehÁadun ¬Mr. Tang Gordon¦ CaTIRbwkSaRksYgeTscrN_ zan³esµI rdæelxaFikar  9287 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼968 sþIBI kartemøIgzan³dl;GKÁelxaFikarrg 

GaCJaFrkm<úCaRKb;RKgskmµPaBkMcat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn 02 rUb 9288 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼969 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

dl;elakvresnIy_Ék sYn suxa naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9289 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼970 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIy 

kmµdl;elak év QIlun ¬WEI CHI-LUN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 9290 

02-11-2016 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1116¼971 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_BiBah_ 

dl;elak lIn sWuCa ¬LIN SHIH-CHIEH¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 9291 

 



X 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü 

31-10-2016 -GnuRkwtüelx 227 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9292 

31-10-2016 -GnuRkwtüelx 228 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9294 

03-11-2016 -GnuRkwtüelx 229 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9296 

03-11-2016 -GnuRkwtüelx 230 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9298 

04-11-2016 -GnuRkwtüelx 231 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;viTüasßanvIDIsIu 9300 

04-11-2016 -GnuRkwtüelx 232 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9303 

07-11-2016 -GnuRkwtüelx 233 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9305 

08-11-2016 -GnuRkwtüelx 234 GnRk>bk sþIBI karRKb;RKg]sSahkmµPaBynþ 9307 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 235 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9317 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 236 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9319 

21-11-2016 -GnuRkwtüelx 237 GnRk>bk sþIBI karerobcMnigkarRbRBwtþeTArbs; 

KN³kmµaFikarCatisuxPaB nigsuvtißPaBkargar 9321 

10-11-2016 -GnuRkwtüelx 1108 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþIraCkar 9326 

10-11-2016 -GnuRkwtüelx 1109 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9328 

10-11-2016 -GnuRkwtüelx 1110 GnRk>tt sþIBI kardMeLIgzannþrs½kþi nayTahan 9329 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 1111 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 9332 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 1112 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 9333 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 1113 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ 9334 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 1114 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9336 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 1115 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 9338 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 1116 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9339 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 1117 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9341 

11-11-2016 -GnuRkwtüelx 1118 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 9343 

16-11-2016 -GnuRkwtüelx 1119 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9344 



g 

16-11-2016 -GnuRkwtüelx 1120 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9346 

16-11-2016 -GnuRkwtüelx 1121 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9347 

16-11-2016 -GnuRkwtüelx 1122 GnRk>tt sþIBI karbnþGaNtþi tMNagRksYg]sSahkmµ 

nigsib,kmµ kñúgmuxtMENgCaRbFanRkumRbwkSaPi)alrdæakrTwksVy½tRkugPñMeBj 9350 

16-11-2016 -GnuRkwtüelx 1123 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 9352 

16-11-2016 -GnuRkwtüelx 1124 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 9353 

17-11-2016 -GnuRkwtüelx 1125 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9354 

17-11-2016 -GnuRkwtüelx 1126 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9356 

17-11-2016 -GnuRkwtüelx 1127 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 9357 

17-11-2016 -GnuRkwtüelx 1128 GnRk>tt sþIBI karbBa©ÚlRkbx½NÐ nigEtgtaMgm®nþIraCkar 9358 

17-11-2016 -GnuRkwtüelx 1129 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 9359 

17-11-2016 -GnuRkwtüelx 1130 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9360 

2-esckþIseRmc 

28-10-2016 -esckþIseRmcelx 117 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBénKN³ 

kmµaFikarsRmbsRmYlnavacrN_emKgÁkm<úCa 9361 

01-11-2016 -esckþIseRmcelx 118 ssr sþIBI karbegááItKN³kmµkarRtYtBinitü 

nigvaytémøsßanPaBhirBaØvtßú nigTunvinieyaK rbs;Rkumh‘unsm,TanRBlan 

ynþehaH ¬SCA¦ 9364 

01-11-2016 -esckþIseRmcelx 119 ssr sþIBI karbegááItKN³kmµkarcrcaCamYy 

Rkumh‘unsm,TanRBlanynþehaH ¬SCA¦ edIm,ITUTat;sMNgsRmab;karbBa©b; 

kic©snüasm,TanmuneBlkMNt; 9367 

03-11-2016 -esckþIseRmcelx 120 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµkar 

sRmab;KeRmagRbB½n§TUrKmnaKmn_ sRmab;vis½ykarBarCati nigsnþisuxCatikñúg 

Rkbx½NÐkic©shRbtibtþikarhirBaØb,TanrvagsaFarNrdæRbCamanitcin CamYy 

RBHraCaNacRkkm<úCa 9369 

 





ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9261



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9262



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9263



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9264



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9265



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9266



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9267



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9268



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9269



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9270



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9271



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9272



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9273



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9274



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9275



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9276



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9277



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9278



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9279



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9280



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9281



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9282



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9283



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9284



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9285



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9286



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9287



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9288



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9289



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9290



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9291



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9292



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9293



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9294



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9295



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9296



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9297



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9298



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9299



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9300



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9301



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9302



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9303



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9304



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9305



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9306



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9307



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9308



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9309



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9310



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9311



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9312



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9313



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9314



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9315



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9316



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9317



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9318



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9319



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9320



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9321



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9322



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9323



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9324



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9325



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9326



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9327



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9328



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9329



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9330



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9331



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9332



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9333



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9334



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9335



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9336



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9337



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9338



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9339



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9340



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9341



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9342



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9343



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9344



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9345



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9346



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9347



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9348



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9349



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9350



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9351



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9352



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9353



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9354



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9355



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9356



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9357



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9358



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9359



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9360



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9361



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9362



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9363



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9364



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9365



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9366



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9367



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9368



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9369



ឆ្នាំទី១៦ លេខ ៧៩ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ រាជកិច្ច ទំព័រ 9370


