
                                                                                                                                          
k        N°86/1523/11/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1093 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm NU sm,úk  Ca  

TIRbwkSaKN³kmµaFikarCatierobcMbuNüCati nigGnþrCati manzan³esµI rdæelxaFikar 9118 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1094 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav jaN suciRta  

CaGKÁnayk énGKÁnaykdæanGPivDÆsgÁm rbs;RksYgkic©karnarI CMnYselakCMTav 

exov សរិវីុឌ្ឍា Edl)ancUlnivtþn_ 9119 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1095 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 08 rUb 9120 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1096 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;]tþmesnIy_RtI sn supl naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9121 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1097 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 17 rUb 9122 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1115¼1098   sþIBI kardkzannþrs½kþi  ]tþmesnIy_RtI  

can; supl naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ niglubeQµaHecjBIRkbx½NÐm®nþI nKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9124 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1099 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar cMnYn  

15 rUb enATIsþIkarKN³rdæm®nþI 9125 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1100 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS 

riyys CatUbkar cMeBaH Ék]tþm ]tþmesnIy_Ék mYn sar:n 9127 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1101 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 

460 rUb rbs;RksYgGb;rM yuvCn nigkILa 9128 

 

 



x  

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1102   sþIBI   karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;GñkRsI  sag yuK san ¬TSANG YUK SHAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaysMubþÚreQµaHCa cag yuKsYn ¬JANG YOKSUEN¦ 9142 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1103 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak  mU:Er:l hSg; r:UbWt er:eN ekøm:g; ¬Morel Jean Robert Rene 

Clement¦ CnCati)araMg sBa¢ati)araMg edaybþÚreQµaHCa hSg; ម៉ែ៉ូររ ៉ែល¬ Jean Morel ¦ 9143 

16-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1104    sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak  hVag mIgGIu ¬FANG MING YI¦ CnCatim:aeLsIu sBa¢atim:aeLsIu  9144 

17-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1105 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 03rUb 9145 

17-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1106 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

45 rUb enARksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ 9146 

17-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1107 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak nigelakRsI cMnYn 07 rUb 9149 

II-raCrdæaPi)al 
 

1-GnuRkwtü  

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 157 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9150 

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 158 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9152 

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 159 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;mCÄmNÐl 

tmál;Éksarc,ab;Bak;B½n§nwgGgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa 9154 

11-11-2015 -GnuRkwtüelx 1143 GnRk>tt sþIBI karGnuvtþvin½ynaynKr)alCati 9157 

11-11-2015 -GnuRkwtüelx 1144 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9158 

12-11-2015 -GnuRkwtüelx 1145 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9159 

12-11-2015 -GnuRkwtüelx 1146 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCan;x<s; 9161 

12-11-2015 -GnuRkwtüelx 1147 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9162 

 

 



K  

12-11-2015 -GnuRkwtüelx 1148 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9163 

12-11-2015 -GnuRkwtüelx 1149 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9165 

12-11-2015 -GnuRkwtüelx 1150 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9167 

12-11-2015 -GnuRkwtüelx 1151 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9169 

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 1152 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9171 

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 1153 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9172 

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 1154 GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©m®nþIraCkar 9173 

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 1155 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9174 

17-11-2015 -GnuRkwtüelx 1156 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9176 

18-11-2015 -GnuRkwtüelx 1157 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9178 

19-11-2015 -GnuRkwtüelx 1158 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9179 

2-esckþIseRmc 

20-11-2015 -esckþIseRmcelx 90 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 9190 

III-kargarbNþaRksYg 

1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

09-9-2015 -Rbkaselx  538 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un lIv:ayv:ay 

¬exmbUDa¦ h‘VÚd Giundas®sÞI begáIteragcRk plitGaharsRmn;kBa©b; 9191 

09-9-2015 -Rbkaselx  539 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eCo elon 

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

RbGb; dak;semøókbMBak; mYk nigEs,keCIg 9194 

14-9-2015 -Rbkaselx  543 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un lan hav 

hÁamiun ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9197 

16-9-2015 -Rbkaselx  547 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un GimGFI-FIsIusIu 

vinieyaKTun sárGMeBA begáIteragcRk cRmaj;dUgeRbg 9200 

16-9-2015 -Rbkaselx  548 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un m:ug bJT§I 

vinieyaKTun dMNaMdUgeRbgkm<úCa begáIteragcRk cRmaj;dUgeRbg 9203 

 



X  

16-9-2015 -Rbkaselx 549 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Exµr ehA 

hUl & Eh‘lEXr begáIteragcRk plit nigevcx©b;sab‘U 9206 

16-9-2015 -Rbkaselx 550 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eGsGimGil 

¬hVa GIusþ-exmbUDa¦PIFIGIu GilFIDI begáIteragcRk pliteRKOgbnSMsemøókbMBak; 9209 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0598 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  24 esevn Eh‘lEXr 

¬exmbUDa¦  

 

9212 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0600 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  dugvundag pøas 

 

9214 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0602 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  yUnIk GnRtWRbWenIr 

 

9216 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0603 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  vgS  mas ersfwern 

 

9218 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0604 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  \NÐÚqayNa hVam:a 

 

9220 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0605 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  eG dab;EblyU eGs ¬exmbUDa¦ 

 

9222 

21-01-2015 

 

--lixitelx 0606 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  eXøó v:eFIr eleDIr swbpøay 

 

9224 

 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9118



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9119



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9120



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9121



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9122



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9123



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9124



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9125



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9126



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9127



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9128



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9129



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9130



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9131



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9132



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9133



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9134



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9135



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9136



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9137



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9138



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9139



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9140



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9141



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9142



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9143



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9144



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9145



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9146



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9147



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9148



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9149



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9150



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9151



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9152



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9153



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9154



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9155



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9156



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9157



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9158



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9159



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9160



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9161



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9162



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9163



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9164



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9165



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9166



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9167



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9168
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ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9172



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9173



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9174



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9175
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ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9182
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ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9188
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ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9201



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9202



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9203



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9204



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9205



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9206



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9207



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9208



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9209



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9210



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9211



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9212



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9213



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9214



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9215



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9216



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9217



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9218



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9219



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9220



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9221



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9222



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9223



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9224



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៦ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9225


