
                                                                                                                                           
k        N°90/1508/12/2015 

   matika     
 

I-raCrdæaPi)al 
 

1-GnuRkwtü  

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 163 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9540 

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 164 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9542 

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1184  GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys emdaymunI 

saraP½NÐ fñak;FibDin 9544 

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1185  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9546 

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1186  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9547  

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1187  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9549  

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1188  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9550 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 1189  GnRk>tt sþIBI karRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 9551 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 1190 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 9552 

 -GnuRkwtüelx 1191 dl; 1194 GnRk>tt minTan;)anTTYl 
 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 1195 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa Cakic©bcäamrN³ 9554 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 1196 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 9555 

07-12-2015 -GnuRkwtüelx 1197 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigepÞrRkbx½NÐm®nþIraCkar 9559 

07-12-2015 -GnuRkwtüelx 1198 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgm®nþIraCkar 9561 

07-12-2015 -GnuRkwtüelx 1199 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic©m®nþIraCkar 9563 

07-12-2015 -GnuRkwtüelx 1200 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþinay 

Rkmkar énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 9564 

 -GnuRkwtüelx 1201 GnRk>tt minTan;)anTTYl 
 

07-12-2015 -GnuRkwtüelx 1202 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9566 

07-12-2015 -GnuRkwtüelx 1203  GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9567 

07-12-2015 -GnuRkwtüelx 1204 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9568 

 



x 

              2-esckþIseRmc 

03-12-2015 -esckþIseRmcelx 95 ssr sþIBI kardak;[GnuvtþKMrUGnuRkwtüsþIBI karbegáIt 

RKwHsßansaFarN³rdæ)al 
 

9569 

04-12-2015 -esckþIseRmcelx 96 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarsRmab;eFVIkic©sh 

RbtibtþikarelIvis½yGb;rM nigvis½yksikmµ CamYyextþkVagsIu énsaFarNrdæ 

RbCamanitcin 
 

9591 

II-kargarbNþaRksYg  

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-11-2015 -Rbkaselx 1470 shv>Rbk sþIBI viFan nignItiviFIénkaredaHRsaybNþwg 

tv:aBn§dar enAGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú 9594 

12-11-2015 -RbkasGnþrRksYgelx 1491 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2015 rbs;saklviTüal½yPUminÞviciRtsil,³ 9602 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

21-9-2015 -Rbkaselx  565 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un h‘U lU hÁaemn 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9606 

21-9-2015 -Rbkaselx  566 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un EG‘düayl_ 

esVtfW ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk cak; nigkat;edrsemøókbMBak; 9609 

21-9-2015 -Rbkaselx  567 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un NicFU begáIt 

eragcRkkat;edrsemøókbMBak; 9612 

21-9-2015 -Rbkaselx  568 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un v:UrI hÁaemn 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9615 

21-9-2015 -Rbkaselx  569 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eGDIext ¬exmbUDa¦ 

hVasWenI & hSIePI Gim eGhV v:ay GilFIDI begáIteragcRkplit ExSrUt nigeLv 9618 

25-9-2015 -Rbkaselx  584 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un vI>FI hÁamuin 

eGkessIrI xU GilFIDI begáIteragcRk pliteLvRKb;RbePT nige)aHBum<elIsøak 

sBaØasemøókbMBak; 9621 

       



K 

25-9-2015 -Rbkaselx  585 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un dayaemn 

GayEln DIevILúbePIemn xmepnI GilFIDI begáIteragcRk EkécñkBa©k; 
 

9624 

25-9-2015 -Rbkaselx  586 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un b‘Í>DI  ¬exmbUDa¦ 

s<t begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9627 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0645 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  lag XIm kMuBüÚT½r sIusÞwm 

 

9630 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0646 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  Gim>PI>FI xn®sþak;sin 

 

9632 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0647 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  esevn ehvin 

 

9634 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0649 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  danhÁa eGkU ¬exmbUDa¦ 

 

9636 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0650 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  PñMeBj b‘Ík RbpwFI ¬PI b‘Í PI¦ 

 

9638 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0651 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  GgÁr RBIemom GIum:Ub‘ÍlIey 

 

9640 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0652 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  nI>sIu>sIu>sIu eG®hÁIxlQ½r 

 

9642 

 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9540



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9541



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9542



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9543



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9544



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9545



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9546



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9547



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9548



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9549



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9550



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9551



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9552



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9553



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9554



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9555



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9556



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9557



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9558



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9559



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9560



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9561



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9562



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9563



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9564



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9565



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9566



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9567



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9568



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9569



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9570



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9571



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9572



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9573



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9574



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9575



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9576



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9577



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9578



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9579



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9580



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9581



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9582



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9583



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9584



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9585



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9586



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9587



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9588



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9589



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9590



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9591



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9592



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9593



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9594



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9595



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9596



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9597



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9598



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9599



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9600



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9601



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9602



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9603



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9604



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9605



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9606



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9607



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9608



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9609



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9610



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9611



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9612



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9613



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9614



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9615



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9616



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9617



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9618



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9619



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9620



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9621



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9622



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9623



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9624



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9625



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9626



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9627



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9628



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9629



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9630



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9631



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9632



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9633



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9634



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩០ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9635
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