
                                                                                                                                              
k        N°93/1519/12/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 
 

1-RBHraCRkm 

11-12-2015 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1215¼015  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI kar 

e)aHeqñateRCIserIsRkumRbwkSaXMu sgáat; 
 

 

9820 

2-RBHraCRkwtü 

12-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1118 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nig Gs;elak cMnYn 08 rUb  9887 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1119 sþIBI karepÞrbBa©Úlelak sr suBuRta 

BIzannþrs½kþivresnIy_RtI mkkñúgzannþrs½kþivrm®nþI énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; 

RksYgmhaépÞ 9888  

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1120 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm sit xn  Ca 

saklviTüaFikar énsaklviTüal½y Ca sIum kMcaymar rbs;RksYgGb;rM yuvCn nig 

kILa CMnYsÉk]tþm G‘uk fUn EdlcUlnivtþn_ 9889  

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1121 sþIBI karepÞrRkbx½NÐÉk]tþm Ca suemFI   

énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 9890 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1122 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Ca suemFI   

CaGPi)al énKN³GPi)alextþéRBEvg 9891  

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1123 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmesnIy_eTa 

dl;elak]tþmesnIy_RtI b‘un):a m:arIluc naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 9892 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1124 sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar cMnYn 02 rUb 

CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún manzan³esµI GKÁnayk  9893 

 

 



x  

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1125 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl; nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ 9894 

 

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

16-12-2015 -GnuRkwtüelx 174 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBü 

sm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 9897 

16-12-2015 -GnuRkwtüelx 175 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9899  

16-12-2015 -GnuRkwtüelx 176 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9901  

16-12-2015 -GnuRkwtüelx 177 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9903  

17-12-2015 -GnuRkwtüelx 178 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9905  

08-12-2015 -GnuRkwtüelx 1208  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9907 

16-12-2015 -GnuRkwtüelx 1227 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9908  

16-12-2015 -GnuRkwtüelx 1228 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9910 

17-12-2015 -GnuRkwtüelx 1229 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9911 

17-12-2015 -GnuRkwtüelx 1230 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9913 

22-12-2015 -GnuRkwtüelx 1231 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 

km<úCa 9914 

22-12-2015 -GnuRkwtüelx 1232 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys 9915 

22-12-2015 -GnuRkwtüelx 1233 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9919 

              2-esckþIseRmc 

17-12-2015 -esckþIseRmcelx 100 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarcRmuHxNÐsIma 

nige)aHbegÁalRBMEdneKakkm<úCa-evotNam 9920 

17-12-2015 -esckþIseRmcelx 101 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarcRmuHxNÐsIma 

nige)aHbegÁalRBMEdnkm<úCa-Lav 9924 

 
 

 



K  

III-kargarbNþaRksYg  

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-12-2015 -RbkasrYmelx 1731 shv>Rbk sþIBI karRKb;RKgcMNUlBItMbn;rmNIydæan 

eTscrN_TwkQU extþkMBt 9928 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

25-9-2015 -Rbkaselx  587 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un xVan;Tum xøÚsuIIg 

¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9933 

25-9-2015 -Rbkaselx  589 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un FI yU dab;Ebl 

yU efksßay ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9936 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9820



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9821



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9822



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9823



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9824



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9825



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9826



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9827



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9828



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9829



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9830



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9831



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9832



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9833



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9834



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9835



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9836



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9837



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9838



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9839



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9840



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9841



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9842



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9843



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9844



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9845



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9846



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9847



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9848



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9849



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9850



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9851



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9852



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9853



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9854



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9855



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9856



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9857



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9858



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9859



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9860



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9861



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9862



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9863



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9864



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9865



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9866



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9867



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9868



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9869



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9870



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9871



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9872



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9873



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9874



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9875



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9876



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9877



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9878



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9879



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9880



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9881



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9882



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9883



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9884



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9885



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9886



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9887



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9888



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9889



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9890



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9891



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9892



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9893



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9894



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9895



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9896



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9897



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9898



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9899



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9900



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9901



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9902



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9903



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9904



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9905



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9906



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9907



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9908



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9909



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9910



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9911



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9912



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9913



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9914



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9915



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9916



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9917



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9918



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9919



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9920



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៣ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9921
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