
                                                                                                                                           
k        N°83/1512/11/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

02-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1063 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 04 rUb 8826 

02-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1064 sþIBI karbBa©b;muxtMENgTIRbwkSasemþc 

vibulesnaPkþI say QMu cMnYn 03 rUb nig karEtgtaMg nigpþl;zan³ CaTIRbwkSa-

naykrgxuTÞkal½y semþcvibulesnaPkþI  say QMu RbFanRBwT§sPa nItikalTI 3 

cMnYn 03 rUb 8827 

05-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1065 sþIBI kardak;CUnsemþcecAhVavaMg vrevogC½y 

GFibtIRswgÁar Kg; sMGul [cUlnivtþn_kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI fñak;elx 1 én 

Rkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al enARksYgRBHbrmraCvaMg 8829 

05-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1066 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm G‘uk saravuF  

CaGKÁsvnkrrg énGaCJaFrsvnkmµCati 8830 

05-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1067 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ m®nþIraCkar 

énGaCJaFrsvnkmµCati cMnYn 02 rUb 8831 

05-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1068 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 

CUnelakRsI RBMú s¶Ünstüa enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 8832 

05-11-2015 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1115¼1069 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar   

54 rUb enARksYgBaNiC¢kmµ 8833 

II-RkumRbwkSaFmµnuBaØ 

10-11-2015 -esckþIseRmcelx 157¼005¼2015 kbF>c cuHéf¶TI 10 Ex vicäika qñaM 2015 

elIsMNMuerOg elx 258¼005¼2015 cuHéf¶TI 05 Ex vicäika qñaM 2015 

 

8837 

 

 



x  

III-raCrdæaPi)al 
 

1-GnuRkwtü  

02-11-2015 -GnuRkwtüelx 151 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8840 

10-11-2015 -GnuRkwtüelx 152 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 8842 

 -GnuRkwtüelx 1121 GnRk>tt minTan;)anTTYl  

04-11-2015 -GnuRkwtüelx 1122 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8844 

05-11-2015 -GnuRkwtüelx 1123 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 8846 

05-11-2015 -GnuRkwtüelx 1124 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 8848 

05-11-2015 -GnuRkwtüelx 1125 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysshemRtI 8849 

05-11-2015 -GnuRkwtüelx 1126 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 8850 

05-11-2015 -GnuRkwtüelx 1127 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8851 

05-11-2015 -GnuRkwtüelx 1128 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 8852 

05-11-2015 -GnuRkwtüelx 1129 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 8853 

05-11-2015 -GnuRkwtüelx 1130 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 8854 

6-11-2015 -GnuRkwtüelx 1131 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCan;x<s; 8855 

06-11-2015 -GnuRkwtüelx 1132 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)al énRKwHsßan 

saFarN³rdæ)al 8857 

06-11-2015 -GnuRkwtüelx 1133 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 8859 

06-11-2015 -GnuRkwtüelx 1134 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8860 

06-11-2015 -GnuRkwtüelx 1135 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8861 

06-11-2015 -GnuRkwtüelx 1136 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 8863 

10-11-2015 -GnuRkwtüelx 1137 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8865 

10-11-2015 -GnuRkwtüelx 1138 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8866 

10-11-2015 -GnuRkwtüelx 1139 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8867 

 

  

 



K  

2-esckþIseRmc 

04-11-2015 -esckþIseRmcelx 86 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBénKN³kmµaFikarCati 

sµartIcgcaMénBiPBelak 8868 

04-11-2015 -esckþIseRmcelx 87 ssr sþIBI karerobcMnigkarRbRBwtþeTAénRkumkargar 

Can;x<s;sRmab;kic©snÞnaGMBIPaBRbkYtRbECg nigkMeNInesdækic©rvagRBHraCa 

NacRkkm<úCa nigshrdæGaemrik 8870 

05-11-2015 -esckþIseRmcelx 88 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikarTTYl 

bnÞúkkargarBüa)al nigsþarnItism,TaGñkejóneRKOgejón 8873 

IV-kargarbNþaRksYg 

1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

31-8-2015 -Rbkaselx  489 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un mha hÁaemn  

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8876 

31-8-2015 -Rbkaselx  490 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un hSIúebn eshVFI 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRkplitEs,keCIg nigeRKOgbnSMEs,keCIg  8879 

31-8-2015 -Rbkaselx  491 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un hÁÚt rIc 

Giundas®sÞI Giun begáIteragcRk plites,ag)aøsÞik sMbkdbBI)aøsÞik nigsmÖar³ 

BI)aøsÞikRKb;RbePT 8882 

31-8-2015 -Rbkaselx  492 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Cun sIug )aøsÞIk 

Rbdak; begáIteragcRkplit plitplBI)øasÞik 8885 

31-8-2015 -Rbkaselx  493 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un exmlI Lak; 

eGneFIR)ay begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8888 

31-8-2015 -Rbkaselx  494 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eCo elon  

¬exmbUDa¦ RBInFIg hVak;eFIrI begáIteragcRk e)aHBum<elI Sticker nigplit 

ekskatug 8891 

01-9-2015 -Rbkaselx  508 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un b‘Í>vI>b‘Í  ¬exmbUDa¦ 

eG®hÁIxleQIr DIevLúbemn begáIteragcRk kinRsUv 8894 

 



X 

02-9-2015 -Rbkaselx  509 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ehÁaledn m:ay 

¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8897 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0553 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  exGim hVklIhV 

 

8900 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0558 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  eGssIuCI eRtDIg ¬exmbUDa¦  

 

8902 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0559 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  eheR)an xU GilFIDI  

 

8904 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0561 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  hVtet GiunsYrwns_ ¬exmbUDa¦  

 

8906 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0562 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarbegáInedImTun nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  san rugerOg  

 

8908 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0585 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  GIuhÁaGUDU ¬exmbUDa¦ 

 

8910 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0586 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  yUnI 3 pnsb  

 

8912 

 

 

 

 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8826



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8827



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8828



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8829



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8830



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8831



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8832



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8833



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8834



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8835



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8836



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8837



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8838



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8839



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8840



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8841



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8842



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8843



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8844



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8845



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8846



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8847



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8848



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8849



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8850



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8851



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8852



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8853



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8854



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8855



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8856



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8857



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8858



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8859



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8860



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8861



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8862



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8863



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8864



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8865



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8866



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8867



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8868



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8869



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8870



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8871



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8872



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8873



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8874



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8875



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8876



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8877



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8878



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8879



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8880



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8881



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8882



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8883



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8884



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8885



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8886



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8887



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8888



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8889



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8890



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8891



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8892



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8893



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8894



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8895



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8896



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8897



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8898



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8899



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8900



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8901



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8902



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8903



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8904



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8905



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8906



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8907



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8908



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8909



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8910



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៣ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8911
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