
                                                                                                                                              
k        N°94/1523/12/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 
 

1-RBHraCRkm 

17-12-2015 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1215¼016  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI hirBaØvtßú 

sRmab;karRKb;RKg qñaM 2016 
 

 

9939 

2-RBHraCRkwtü 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1126 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar 

277 rUb rbs;RksYgkargar nig bNþúHbNþalviC¢aCIv³  9974 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1127 sþIBI karEtgtaMgelak lI yUeKok  Ca 

]kj:a 9984 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1128 sþIBI karEtgtaMgelak sM b‘n elak 

lwm tula nig elak g:uy hak;  Ca ]kj:a 9985 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1129 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak  Cug yn s‘U ¬JUNG YEON SOO¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 9986 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1130 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak  can; hn év: ¬CHAN HON WAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 9987 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1131 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;GñkRsI  kay hSIyIug ¬CAI ZHIYING¦ CnCaticin sBa¢aticin 9988 

14-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1132 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH GñkRsI ARIMORI  YUKO nig 

elakbNÐit SAYSANA  PHOMMASY 9989 

 

 

 

 

 

 



x  

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

22-12-2015 -GnuRkwtüelx 179 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9990 

22-12-2015 -GnuRkwtüelx 180 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9992 

 -GnuRkwtüelx 181 GnRk>bk minTan;)anTTYl  

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 182 GnRk>bk sþIBI karEbgEck\NTancMNUlfvikafñak;Cati 

tamCMBUkénc,ab; sþIBI hirBaØvtßúsRmab;karRKb;RKgqñaM 2016 9994 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 183 GnRk>bk sþIBI karEbgEck\NTancMNayfvikafñak;Cati 

tamCMBUkénc,ab; sþIBI hirBaØvtßúsRmab;karRKb;RKgqñaM 2016 10003 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 184 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10027 

22-12-2015 -GnuRkwtüelx 1234 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10030 

22-12-2015 -GnuRkwtüelx 1235 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 10031 

22-12-2015 -GnuRkwtüelx 1236 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar]tþmRkumRbwkSa 

esdækic©Cati 10032 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1237 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10035 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1238 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10036 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1239 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10037 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1240 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10038 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1241 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10039 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1242 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10041 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1243 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10042 

 
 
 
 
 

 

 



K 

              2-esckþIseRmc 

17-12-2015 -esckþIseRmcelx 102 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarcRmuHxNÐsIma 

nige)aHbegÁalRBMEdneKakkm<úCa-éf 10048 

17-12-2015 -esckþIseRmcelx 103 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 10052 

3-saracrENnaM 
 

 

23-12-2015 -saracrENnaMelx 09 srNn  sþIBI karcat;viFankarEfrkSaTwkTuk 10053 

III-kargarbNþaRksYg  

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

09-12-2015 -Rbkaselx 1704 shv>Rbk sþIBI ynþkarBn§darsRmab;RbtibtþikarPtisnüa 

hirBaØvtßú 10054 

 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9939



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9940



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9941



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9942



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9943



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9944



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9945



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9946



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9947



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9948



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9949



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9950



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9951



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9952



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9953



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9954



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9955



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9956



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9957



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9958



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9959



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9960



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9961



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9962



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9963



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9964



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9965



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9966



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9967



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9968



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9969



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9970



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9971



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9972



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9973



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9974



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9975



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9976



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9977



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9978



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9979



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9980



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9981



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9982



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9983



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9984



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9985



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9986



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9987



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9988



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9989



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9990



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9991



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9992



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9993



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9994



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9995



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9996



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9997



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9998



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9999



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10000



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10001



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10002



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10003



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10004



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10005



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10006



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10007



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10008



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10009



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10010



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10011



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10012



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10013



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10014



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10015



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10016



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10017



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10018



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10019



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10020



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10021



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10022



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10023



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10024



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10025



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10026



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10027



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10028



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10029



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10030



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10031



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10032



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10033



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10034



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10035



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10036



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10037



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10038



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10039



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10040



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10041



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៤ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ២៣ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10042
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