
                                                                                                                                           
k        N°87/1527/11/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

1-RBHraCRkm 

16-11-2015 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1115¼011  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI kar 

Gnum½tyl;RBmelIkic©RBmeRBog sþIBI kic©shRbtibtþikarBaNiC¢kmµ nig esdækic© 

rvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)alénsaFarNrdæ ebLarus 
 

 

9226 

                       2-RBHraCRkwtü 
 

19-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1108 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTas 

[TNÐit cMnYn 578 nak; nigelIkElgeTas[TNÐit cMnYn 102 nak; Edl)an 

xitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúgry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk 
 

 

9237 

II-raCrdæaPi)al 
 

1-GnuRkwtü  

19-11-2015 -GnuRkwtüelx 1159 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9325  

19-11-2015 -GnuRkwtüelx 1160  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9326 

23-11-2015 -GnuRkwtüelx 1161  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara  9335 

27-11-2015 -GnuRkwtüelx 1162  GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 9336  

2-saracrENnaM 

27-11-2015 -saracrENnaMelx 08 srNn sþIBI karcat;taMgTivaCnBikarkm<úCaelIkTI 17 

nigTivaCnBikarGnþrCatielIkTI 33 éf¶TI 3 ExFñÚ qñaM 2015 9338 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9226



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9227



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9228



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9229



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9230



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9231



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9232



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9233



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9234



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9235



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9236



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9237



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9238



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9239



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9240



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9241



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9242



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9243



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9244



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9245



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9246



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9247



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9248



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9249



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9250



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9251



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9252



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9253



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9254



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9255



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9256



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9257



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9258



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9259



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9260



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9261



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9262



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9263



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9264



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9265



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9266



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9267



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9268



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9269



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9270



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9271



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9272



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9273



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9274



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9275



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9276



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9277



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9278



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9279



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9280



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9281



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9282



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9283



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9284



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9285



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9286



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9287



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9288



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9289



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9290



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9291



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9292



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9293



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9294



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9295



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9296



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9297



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9298



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9299



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9300



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9301



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9302



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9303



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9304



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9305



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9306



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9307



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9308



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9309



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9310



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9311



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9312



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9313



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9314



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9315



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9316



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9317



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9318



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9319



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9320



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9321



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9322



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9323



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9324



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9325



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9326



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9327



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9328



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9329



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9330



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9331



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9332



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9333



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9334



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9335



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9336



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9337



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9338



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៧ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9339


