
                                                                                                                                           
k        N°88/1530/11/2015 

   matika     
 

I-raCrdæaPi)al 
 

1-GnuRkwtü  

27-11-2015 -GnuRkwtüelx 1163  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9340 

27-11-2015 -GnuRkwtüelx 1164  GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9341  

27-11-2015 -GnuRkwtüelx 1165  GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9342  

27-11-2015 -GnuRkwtüelx 1166 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 9343 

30-11-2015 -GnuRkwtüelx 1167 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_munGayu 

kMMNt; 9344 

30-11-2015 -GnuRkwtüelx 1168  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9346  

01-12-2015 -GnuRkwtüelx 1169  GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9348 

              2-esckþIseRmc 

30-11-2015 -esckþIseRmcelx 91 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBénKN³kmµaFikarCati 

sRmab;viFankarminEmnBn§ 9350 

30-11-2015 -esckþIseRmcelx 92 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBénnihitdæanCati 

B½t’manBak;B½n§nwgBaNiC¢kmµ 9353 

01-12-2015 -esckþIseRmcelx 93 ssr sþIBI karEksRmYlsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig yuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 9356 

   3-saracr 
 

 

17-11-2015 -saracrelx 08 sr  sþIBI karhamRbCaBlrdæExµrmin[lk; b¤ CYldIERs dIcMkar 

b¤dIlMenAzanenAtamtMbn;RBMEdn [eTARbCaBlrdæénRbeTsCitxag 9358 

  

 

 
 



x     

4-eKalneya)ayCati 

06-11-2015 -eKalneya)ayCati sþIBI karGPivDÆvis½yGb;rMkay nig kILa Edl)anTTYlkar 

ÉkPaBBIKN³rdæm®nþIkñúgsm½yRbCMueBjGgÁ naéf¶TI 6 Exvicäika qñaM 2015 9360 

II-kargarbNþaRksYg  

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-11-2015 -RbkasrYmelx 1451 shv>Rbk sþIBI karpþl;esvasaFarN³ nigkarBin½y 

GnþrkarN_CaR)ak;edayRksYgEr: nigfamBl 9373 

2-TIsþIkarrdæm®nþI 

RksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 

18-11-2015 -Rbkaselx 073¼15 TrBG>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;kariyal½y 

cMNuHnaykdæan énRksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© 9392 

18-11-2015 -Rbkaselx 074¼15 TrBG>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs;mnÞIr 

TMnak;TMngCamYyrdæsPa-RBwT§sPa nigGFikarkic© raCFanI extþ 9421 

3- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

16-9-2015 -Rbkaselx 551 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un lIdvIn s‘U  ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk plitEs,keCIg  9427 

16-9-2015 -Rbkaselx  552 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un hSúg h½Ár yun 

CIn ¬exmbUDa¦ hÁaemn ehVkeFIrI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9430 

16-9-2015 -Rbkaselx  553 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sVnnI ¬exmbUDa¦ 

xbePIersin begáIteragcRk pliteRsaméd ¬sÁI¦ 9433 

21-9-2015 -Rbkaselx  557 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ePIhVIk evls_ 

GiuneFIeNsinNl begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 9436 

21-9-2015 -Rbkaselx  558 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuCIl ¬exmbUDa¦ 

hÁamiun emnUehVkqWrIg begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9439 

 

 

 



K       

4-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0607 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk    

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  rtn³ ¬exmbUDa¦ Giunevs 

 

9442 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0608 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk lkçnþik³fµI 

rbs;Rkumh‘un  sIunhSan LÚLÚ PñMeBj 

 

9444 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0609 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk lkçnþik³fµI 

rbs;Rkumh‘un  CI 4 eGs sIuXüÚrIFI sWvIs ¬exmbUDa¦ GilFIDI 

 

9446 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0613 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  GayGayCI eGDüÚexsin ¬exmbUDa¦  

 

9448 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0637 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  eCdab;EblyUDI eGs‘a LÚCIsÞIk 

¬exmbUDa¦  

 

 

9450 

 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9340



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9341



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9342



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9343



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9344



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9345



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9346



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9347



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9348



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9349



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9350



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9351



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9352



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9353



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9354



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9355



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9356



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9357



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9358



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9359



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9360



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9361



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9362



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9363



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9364



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9365



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9366



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9367



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9368



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9369



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9370



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9371



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9372



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9373



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9374



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9375



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9376



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9377



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9378



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9379



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9380



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9381



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9382



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9383



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9384



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9385



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9386



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9387



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9388



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9389



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9390



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9391



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9392



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9393



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9394



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9395



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9396



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9397



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9398



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9399



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9400



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9401



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9402



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9403



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9404



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9405



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9406



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9407



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9408



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9409



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9410



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9411



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9412



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9413



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9414



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9415



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9416



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9417



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9418



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9419



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9420



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9421



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9422



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9423



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9424



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9425



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9426



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9427



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9428



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9429



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9430



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9431



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9432



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9433



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9434



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9435



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9436



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9437



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9438



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9439



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9440



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9441



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9442



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9443



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9444



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9445



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9446



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9447



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9448



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9449



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9450



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៨ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9451


