
                                                                                                                                          
k        N°82/1508/11/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

24-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1058 sþIBI kartemøIgzan³ GñkGgÁm©as; nig GñkGgÁ 

m©as;kSRtiy_ cMnYn 3 RBHGgÁ 8739 

27-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1059 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm            

KW b‘uNÑavut CaGKÁelxaFikarrgénKN³kmµaFikarCatieGsáab; manzan³esµI Gnu 

rdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ CMnYsÉk]tþm yin c½nñvasna Edl)an 

TTYlParkic©fµI 8740 

27-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1060 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 07 rUb 8741 

27-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1061 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH Ék]tþm 

hgS viciRt nUveRKOg\sSriyys CatUbkar 8742 

27-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1062 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys  tamlMdab;fñak;  cMeBaH Ék]tþm  ]kj:a  elakCMTav  Gs;elak nigelakRsI 

cMnYn 90 rUb 8743 

II-raCrdæaPi)al 
 

GnuRkwtü  

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1103 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 8745 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1104 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8746 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1105 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;GaNtþiebskkmµm®nþIkarTUt 

Can;x<s; 8747 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1106 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 8748 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1107 GnRk>tt sþIBI karbBa©b;GaNtþiebskkmµm®nþIkarTUt 

Can;x<s; 8749 

 



x 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1108 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIkarTUtCan;x<s; 8750 

30-10-2015 -GnuRkwtüelx 1109 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8751 

30-10-2015 -GnuRkwtüelx 1110 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8753 

30-10-2015 -GnuRkwtüelx 1111 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8754 

02-11-2015 -GnuRkwtüelx 1112 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8756 

02-11-2015 -GnuRkwtüelx 1113 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8757 

02-11-2015 -GnuRkwtüelx 1114 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8758 

02-11-2015 -GnuRkwtüelx 1115 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8760 

03-11-2015 -GnuRkwtüelx 1116 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8761 

03-11-2015 -GnuRkwtüelx 1117 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkúmRbwkSaPi)alRkumh‘un 

®hÁIneRtd GaNtþiTI 6 8765 

03-11-2015 -GnuRkwtüelx 1118 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8767 

03-11-2015 -GnuRkwtüelx 1119 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 8768 

03-11-2015 -GnuRkwtüelx 1120 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8771 

III-kargarbNþaRksYg 

1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

24-8-2015 -Rbkaselx  452 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un cIg eRsg 

Giundase®sÞól begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 8776 

24-8-2015 -Rbkaselx  453 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sIug Nan y:a 

hÁamiun begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8779 

24-8-2015 -Rbkaselx  454 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sIutug EPkXiCIg 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRkplitkabUb 8782 

24-8-2015 -Rbkaselx  455 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un v:ay>v:ay>FI 

e®hÁn r:Uy:al; efkNLCI begáIteragcRktemøIgm:UtU 8785 

24-8-2015 -Rbkaselx  456 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Cun ecA 

¬exmbUDa¦ hÁamuin begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8788 

 



K 

24-8-2015 -Rbkaselx  457 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sIu>sIu>eGhV 

s‘U emnUehVkeFIrI begáIteragcRk plitEs,keCIg 8791 

31-8-2015 -Rbkaselx  485 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un TIsan; epAv½r 

begáIteragcRk plitbnÞHsULa 8794 

31-8-2015 -Rbkaselx  486 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un r:UkkU hVIúnik 

begáIteragcRkplitEs,keCIg 8797 

31-8-2015 -Rbkaselx  487 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un GgÁr ksikmµ 

rugerOg begáIteragcRkkinRsUv 8800 

31-8-2015 -Rbkaselx  488 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un jÚ ebs KøÚb‘l 

efksßay begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8803 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0543 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  Gwug gYnhYt 

 

8806 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0544 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  RDIm DIhSaj 

 

8808 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0545 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  sIu Gim sIu FI Gil ¬exmbUDa¦ 

GIumpic 

 

8810 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0546 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  CIb‘Í RKIeGFIv 

 

8812 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0547 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  b:uk suxm:arI GIumiuc 

 

8814 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0548 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  FIeGs Eb‘l sWvIs xU GilFIDI 

 

8816 

 

 



X 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0549 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un exm-m:as yUemn rIss & 

FYrIhSwm  

 

8818 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0550 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un mIsamU 

 

8820 

20-01-2015 

 

-lixitelx  0551  BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  b‘Ík ex Giun Gil emDIxl xU 

GilFIDI 

 

8822 

20-01-2015 

 

-lixitelx  0552  BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un sµayl_ sIun GiuneFIeNsinNl  

¬exmbUDa¦ 

 

8824 

 

 

 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8739



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8740



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8741



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8742



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8743



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8744



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8745



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8746



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8747



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8748



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8749



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8750



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8751



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8752



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8753



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8754



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8755



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8756



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8757



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8758



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8759



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8760



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8761



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8762



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8763



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8764



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8765



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8766



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8767



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8768



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8769



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8770



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8771



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8772



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8773



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8774



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8775



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8776



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8777



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8778



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8779



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8780



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8781



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8782



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8783



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8784



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8785



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8786



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8787



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8788



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8789



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8790



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8791



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8792



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8793



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8794



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8795



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8796



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8797



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8798



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8799



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8800



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8801



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8802



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8803



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8804



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8805



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8806



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8807



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8808



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8809



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8810



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8811



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8812



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8813



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8814



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8815



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8816



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8817



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8818



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8819



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8820



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8821



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8822



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8823



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8824



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨២ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8825




