
                                                                                                                                              
k        N°95/1527/12/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 
 

RBHraCRkwtü 

11-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1110 sþIBI karbBa©b;tMENgÉk]tþm Ca cMerIn  

BITIRbwkSaCan;x<s; énrdæsPa kñúgnItikalTI 5 eRkayBIÉk]tþm)anesñIsMulaQb; 10059 

11-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1111 sþIBI karbBa©b;muxtMENgÉk]tþm 

RBhµ viciRtsuP½NÐ  BITIRbwkSapÞal;Ék]tþm RBhµ jaNviciRt smaCikRkum 

RbwkSaFmµnuBaØ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 10060 

17-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1133 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþI 

raCkar 45 rUb rbs;GgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy 10061 

17-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1134 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav  eGglI Bipl 

Ca ÉkGKÁraCTUtGmRBHraCelxaFikardæanRBHmhakSRt manzan³esµI GnurdæelxaFikar 10064 

17-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1135 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþidl;elak  

sYn suPaB énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 10065 

17-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1136 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmesnIy_RtI 

dl;elakvresnIy_Ék  em:A vNÑ³ naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ 10066 

17-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1137 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak h½g CI ECn ¬HUANG CHIH CHIEN¦ CnCaticin sBa¢aticin 10067 

17-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1138 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak sIu mInCIn ¬SHIH MIN-JEN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 10068 

19-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1139 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH Ék]tþm 

h‘un m:anI nUveRKOg\sSriyys CatUbkar 10069 

24-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1140 sþIBI karepÞrParkic©Ék]tþm kul sMGul 

zannþrs½kþi]tþmm®nþI fñak;elx 1 BIGPi)al énKN³GPi)alextþsÞwgERtg [mkbeRmI 

kargarenATIsþIkarRksYgmhaépÞ 10070 



x  

24-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1141 sþIBI karerobcM nig karRbRBwtþeTArbs; 

KN³kmµaFikarCatiRKb;RKgeRKaHmhnþray 10071 

24-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1142 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bc©amrN³ 

dl;sB nayTahan fñak;]tþmesnIy_ nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 

20 rUb 10076 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 181 GnRk>bk sþIBI kardak;[Gnuvtþbøg;eKaleRbIR)as;dIraCFanI 

PñMeBj 10078 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 185 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 597/31 hikta enARsuk 

sMbUr extþRkecH ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK CadIÉkCn 

rbs;rdæsRmab;eFVIRbTankmµ CakmµsiT§ismUhPaB CUnshKmn_CnCatiedImPaKtic 

Bñg 01 shKmn_ nigkarpþl;siT§ielIk,aldI 10129 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1244  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 10133 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1245  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 10137 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1246  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10139 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1247  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10140 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1248  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgnaykebLaCatisnþisux 

sgÁmsRmab;m®nþIraCkarsIuvil 10143 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1249  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10145 

23-12-2015 -GnuRkwtüelx 1250  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10146 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 1251 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 10148 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 1252 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 10149 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 1253 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10150 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 1254 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10152 

 



K 

III-kargarbNþaRksYg  

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-12-2015 -RbkasrYmelx 1730 shv>Rbk sþIBI karRKb;RKgcMNUlBItMbn;rmNIydæan 

eTscrN_ EdlsþiteRkamsmtßkic©rbs;mnÞIreTscrN_extþ)at;dMbg 10154 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

25-9-2015 -Rbkaselx  590 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un KøÚb‘l GwEPrwl 

ficfay ¬exmbUDa¦ emnUehVkqWrIg PIFIGIu GilFIDII begáIteragcRk kat;edr 

semøókbMBak; 10159 

25-9-2015 -Rbkaselx  591 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un efkGUhV ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk plittukáta nigsmÖar³eRbIkñúgBiFICb;elog 10162 

25-9-2015 -Rbkaselx 594 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un exPIfl GayEln 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk RClk;BN’ nigxarGMe)aHedr 10165 

25-9-2015 -Rbkaselx  595 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un yI da emnU 

ehVkqWerI xU GilFIDI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; e)akKk; ):ak; nige)aHBum< 10168 

29-9-2015 -Rbkaselx  597 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un fug xag ¬exmbUDa¦ 

begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 10171 

29-9-2015 -Rbkaselx  598 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eGsGIuPIGayeG 

¬exmbUDa¦ hÁaemn begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  10174 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0667 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  Ekv BnøW xU GilFIDI 

 

10177 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10059



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10060



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10061



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10062



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10063



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10064



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10065



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10066



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10067



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10068



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10069



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10070



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10071



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10072



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10073



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10074



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10075



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10076



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10077



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10078



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10079



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10080



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10081



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10082



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10083



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10084



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10085



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10086



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10087



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10088



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10089



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10090



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10091



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10092



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10093



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10094



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10095



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10096



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10097



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10098



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10099



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10100



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10101



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10102



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10103



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10104



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10105



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10106



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10107



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10108



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10109



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10110



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10111



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10112



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10113



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10114



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10115



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10116



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10117



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10118



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10119



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10120



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10121



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10122



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10123



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10124



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10125



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10126



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10127



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10128



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10129



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10130



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10131



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10132



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10133



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10134



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10135



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10136



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10137



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10138



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10139



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10140



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10141



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10142



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10143



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10144



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10145



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10146



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10147



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10148



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10149



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10150



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10151



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10152



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10153



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៥ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10154
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