
                                                                                                                                             
k        N°92/1515/12/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 
 

1-RBHraCRkm 

11-12-2015 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1215¼014  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkic©RBmeRBog rvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)al 

énsaFarNrdæebLarus sþIBIkarCMruj nigkarkarBareTAvijeTAmk énvinieyaK 

 

 

9736 

2-RBHraCRkwtü 

11-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1109  sþIBI karEtgtaMgelakCMTav hU suvNÑika  

CaGnurdæelxaFikar  énRksYgmuxgarsaFarN³ bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 9760 

12-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1112  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Kuy rtna  Ca 

TIRbwkSaGmRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ manzan³esµIGnurdæelxaFikar bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ 9761 

12-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1113  sþIBI karEtgtaMgCaTIRbwkSaGmRksYgvb,Fm’ 

nigviciRtsil,³ manzan³esµI GKÁnayk cMnYn 04 rUb 9762 

12-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1114  sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sIut GIuR)ahIum  

CaTIRbwkSaraCrdæaPi)al manzan³esµI rdæm®nþI 9763 

12-12-2015 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1215¼1115  sþIBI  karelIkElgeTas[TNÐiteQµaH éf siT§i 

ehA m:ab; ePT Rbus Gayu 39 qñaM  9764 

12-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1116 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

dl;sBelak mYg sMGat énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 9765 

12-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1117 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH GgÁPaBénkgT½BRbCaCnevotNam cMnYn 

03 GgÁPaB  9766 

 

 



x  

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

09-12-2015 -GnuRkwtüelx 169 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9767 

09-12-2015 -GnuRkwtüelx 170 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9769 

 -GnuRkwtüelx 171 GnRk>bk  minTan;)anTTYl  

14-12-2015 -GnuRkwtüelx 172 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9771 

14-12-2015 -GnuRkwtüelx 173 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9773 

09-12-2015 -GnuRkwtüelx 1212  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9775 

09-12-2015 -GnuRkwtüelx 1213  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9777 

09-12-2015 -GnuRkwtüelx 1214  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9778 

09-12-2015 -GnuRkwtüelx 1215  GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 9779 

11-12-2015 -GnuRkwtüelx 1216 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigRbKl;Parkic©CUnm®nþIraCkar 9781 

14-12-2015 -GnuRkwtüelx 1217 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9783 

14-12-2015 -GnuRkwtüelx 1218 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCan;x<s; 9785 

14-12-2015 -GnuRkwtüelx 1219 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMg nigepÞrParkic©m®nþIraCkar 9786 

14-12-2015 -GnuRkwtüelx 1220 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9788 

14-12-2015 -GnuRkwtüelx 1221 GnRk>tt sþIBI karlubeQµaHm®nþIraCkar 9790 

15-12-2015 -GnuRkwtüelx 1222 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9791 

15-12-2015 -GnuRkwtüelx 1223 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 

km<úCa 9792 

15-12-2015 -GnuRkwtüelx 1224 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 9793 

15-12-2015 -GnuRkwtüelx 1225 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9794 

16-12-2015 -GnuRkwtüelx 1226 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 9796 

 

 



 K 

              2-esckþIseRmc 

14-12-2015 -esckþIseRmcelx 98 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

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

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 9798 

15-12-2015 -esckþIseRmcelx 99 ssr sþIBI karEtgtaMgmuxgar nayTahan 9801 

III-kargarbNþaRksYg  

1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

25-9-2015 -Rbkaselx  596 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eRkan ebeverd 

exns_ sIhnuvIl lImIFIt begáIteragcRk plitsMbkkMb:ugBIGaluymIj:Úm 9802 

29-9-2015 -Rbkaselx  600 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Grin emnUehVk 

qWrIg ¬Exµr¦ begáIteragcRk cak;semøókbMBak; 9805 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0659 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  vIhS KøÚb‘l Giundas®sÞI 

 

9808 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0660 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  ha em:g eRtDIg ¬exmbUDa¦ 

 

9810 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0661 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  sMpum sÞÚDIeya 

 

9812 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0663 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  eGhV & yU GIumpt Gicpt 

 

9814 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0665 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  eCdab;EblyUsIu GiuneFoero GIun 

 

9816 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0666 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  CU da eRtDIg GIumpt Gicpt 

 

9818 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9736



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9737



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9738



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9739



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9740



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9741



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9742



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9743



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9744



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9745



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9746



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9747



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9748



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9749



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9750



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9751



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9752



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9753



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9754



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9755



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9756



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9757



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9758



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9759



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9760



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9761



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9762



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9763



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9764



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9765



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9766



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9767



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9768



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9769



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9770



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9771



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9772



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9773



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9774



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9775



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9776



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9777



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9778



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9779



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9780



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9781



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9782



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9783



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9784



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9785



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9786



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9787



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9788



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9789



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9790



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9791



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9792



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9793



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9794



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9795



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9796



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9797



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9798



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9799



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9800



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9801



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9802



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9803



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9804



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9805



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9806



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9807



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9808



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9809



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9810



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9811



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9812



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9813



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9814



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9815



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9816



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9817



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9818



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩២ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9819


