
                                                                                                                                         
k        N°80/1531/10/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

09-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1042 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 

545 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiRKÚbeRgónkRmit]tþm énRkbx½NÐRKÚbeRgónkRmit]tþm 

enARksYgGb;rM yuvCn nigkILa 8555 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1048 sþIBI karbþÚr nigtemøIg RbePTRkbx½NÐ 

CakrNIBiess tamry³lT§plRbLgRbECgépÞkñúgCab;CasßaBr dl;m®nþIraCkar 

58 rUb eTAkñúgRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al rbs;RksYgbrisßan 8576 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1049 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 

dl;elak  Xun vDÆn³ énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; enARksYgesdækic© 

nighirBaØvtßú  8579 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1050 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 

48 rUb eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 

rbs;RksYgGPivDÆn_CnbT  8580 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1051 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 

25 rUb eTAkñúgzannþrs½kþim®nþIbec©keTsCan;x<s; énRkbx½NÐm®nþIbec©keTsCan;x<s; 

enArdæelxaFikardæanGakascrsIuvil  8583 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1052 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 

02 rUb eTAkñúgzannþrs½kþiGnum®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgesdækic© 

nighirBaØvtßú  8585 

II-raCrdæaPi)al 
 

 GnuRkwtü  

22-10-2015 -GnuRkwtüelx 149 GnRk>bk sþIBI kare)aHBum<sarRBmansuxPaBCaPasaExµr 

nigCarUbPaB elIkBa©b;plitplfñaMCk; 8586 

 



x 

22-10-2015 -GnuRkwtüelx 150 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8592 

07-10-2015 -GnuRkwtüelx 1082 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8594 

09-10-2015 -GnuRkwtüelx 1083 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþinayRkm 

kar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 8596 

09-10-2015 -GnuRkwtüelx 1084 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþIraCkar 8598 

09-10-2015 -GnuRkwtüelx 1085 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8599 

09-10-2015 -GnuRkwtüelx 1086 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþinayRkm 

kar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 8602 

19-10-2015 -GnuRkwtüelx 1087 GnRk>tt sþIBI karCUneRKÓg\sSriyys 8604 

19-10-2015 -GnuRkwtüelx 1088 GnRk>tt sþIBI karCUneRKÓg\sSriyys 8606 

19-10-2015 -GnuRkwtüelx 1089 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8608 

20-10-2015 -GnuRkwtüelx 1090 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8609 

22-10-2015 -GnuRkwtüelx 1091 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8610 

22-10-2015 -GnuRkwtüelx 1092 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8612 

22-10-2015 -GnuRkwtüelx 1093 GnRk>tt sþIBI karCUneRKÓg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 8613 

22-10-2015 -GnuRkwtüelx 1094 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 8614 

III-kargarbNþaRksYg 

1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

18-8-2015 -Rbkaselx  436 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un lIn evn CI 

san;bU eGneFIR)ay begáIteragcRkplitEs,keCIg 8615 

18-8-2015 -Rbkaselx  437 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un v:anesn 

køÚssIug ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8618 

18-8-2015 -Rbkaselx  438 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un dug b‘U saMmIt 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edr-cak;-):ak;semøókbMBak;-eRsaméd nig 

eRsameCIg 8621 

18-8-2015 -Rbkaselx  439 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un GarDUm:as 

GuIndas;®sÞI ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitfg;)øasÞik nigplitplBI)øasÞik 8624 

 



K 

18-8-2015 -Rbkaselx  440 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un m:UdWn )øasÞIk & 

pakexCIg ¬exmbUDa¦ begáItsaxaeragcRk plit plitplBI)øasIÞk nigePsC¢³ 8627 

20-8-2015 -Rbkaselx  441 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ecg ecn )øasÞIik 

Giundas®sÞI ¬exmbUDa¦ xU GilFIDI begáIteragcRk pliteRKOg bnSMEs,keCIg 8630 

24-8-2015 -Rbkaselx  442 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un yU Ga exmIXil  

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitfñaMlab 8633 

24-8-2015 -Rbkaselx  443 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un XIg y½n 

v:ssIug eGn dayGIug begáIteragcRk e)akKk; nigRClk;BN’ 8636 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

19-01-2015 

 

-lixitelx 0523 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  er:nbU xnsal;eFn eGDüÚexsin eGn Eh‘l  

 

8639 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0527 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk lkçnþik³fµI 

rbs;Rkumh‘un  exn 

 

8641 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0528 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un exmbUDan s‘UePIepcs_ 

b‘ÍhSens dayriukeFIrI 

 

8643 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0529 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un hnuman hVIm Rbdak;sin 

 

8645 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0530 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un pibxn eRtDIg xU GilFIDI 

 

8647 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0531 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  )andajU xmePnI GilFIDI 

 

8649 

 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8555



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8556



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8557



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8558



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8559



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8560



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8561



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8562



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8563



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8564



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8565



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8566



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8567



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8568



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8569



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8570



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8571



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8572



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8573



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8574



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8575



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8576



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8577



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8578



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8579



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8580



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8581



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8582



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8583



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8584



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8585



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8586



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8587



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8588



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8589



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8590



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8591



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8592



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8593



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8594



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8595



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8596



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8597



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8598



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8599



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8600



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8601



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8602



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8603



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8604



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8605



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8606



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8607



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8608



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8609



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8610



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8611



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8612



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8613



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8614



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8615



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8616



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8617



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8618



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8619



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8620



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8621



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8622



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8623



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8624



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8625



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8626



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8627



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8628



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8629



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8630



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8631



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8632



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8633



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8634



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8635



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8636



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8637



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8638



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8639



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8640



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8641



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8642



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8643



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8644



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8645



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8646



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8647



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8648



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8649



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨០ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8650


