
                                                                                                                                         
k          N°71/1527/9/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

26-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼917  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 02 rUb 7651 

26-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼918  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigkBaØa cMnYn 37 rUb 7652 

26-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼919 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

CUnelak]tþmesnIy_RtI tan; suxviC¢a naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCati énRksYgmhaépÞ 7654 

28-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼920 sþIBI karEtgtaMgsmaCikRkumRbwkSaesdækic© 

sgÁmkic© nigvb,Fm’ énTIsþIkarKN³rdæm®nþI cMnYn 01 rUb nigTIRbwkSaGmTIsþIkar      

KN³rdæm®nþI cMnYn 03 rUb 7655 

28-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼921 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm s‘un sUt Ca 

TIRbwkSaraCbNÐitüsPakm<úCa énTIsþIkarKN³rdæm®nþI manzan³esµI GnurdæelxaFikar 7656 

28-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼922  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH nay]tþmesnIy_ GENERAL. MUL YONO 7657 

28-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼923  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak  cMnYn 77 rUb 7658 

29-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼924  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

CatUbkar cMeBaH elak lI s‘uy 7661 

29-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼925 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

dl;naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ 

cMnYn 02 rUb 7662 

29-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼926 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm esn suvNÑ 

CaTIRbwkSaÉk]tþm eTo )aj; ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgkarBarCati manzan³esµI 

GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 7663 



x 

29-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼927 sþIBI karEtgtaMg]tþmTIRbwkSaCatiPasaExµr 

nigsmaCikénRkumRbwkSaCatiPasaExµr énTIsþIkarKN³rdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 

cMnYn 06 rUb 7664 

29-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼928  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigkBaØa cMnYn 03 rUb 7666 

29-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼929  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna RbeKncMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 02 GgÁ¼rUb 7667 

29-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼930 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Gin eGm  Ca 

naykviTüasßanesdækic© nighirBaØvtßú énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú manzan³ nig 

buBVsiT§esµI GKÁnayk bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 7668 

29-8-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0815¼931 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm        

sYg Ny CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanCMrujclna  ”PUmimYy plitpl 

mYy “ manzan³esµI GnurdæelxaFikar 7669 

04-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼932 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 

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

cMnYn 05 rUb 7670 

04-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼933  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 14 rUb 7671 

04-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼934  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;;GavuF cMnYn 57 rUb 7672 

04-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼935  sþIBI karEtgtaMgelak Ém esokLn  Ca ]kj:a 7675 

04-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼936 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak lIv lIhSúg ¬LIU LEZHONG¦ CnCaticin sBa¢aticin 7676 

04-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼937 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak EslIs LaCU hIur:aNan;danI ¬SAILESH LACHU HIRANANDANI¦ 

CnCati\NÐa sBa¢ati\NÐa 7677 

04-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼938 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak cag CIgsug ¬CHANG CHENG-SUNG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 7678 



K 

II-raCrdæaPi)al 
 

 1-GnuRkwtü  

15-9-2015 -GnuRkwtüelx 126 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7679 

15-9-2015 -GnuRkwtüelx 127 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7681 

16-9-2015 -GnuRkwtüelx 128 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 1>005 hikta enARkug 

Esnmenarmü extþmNÐlKirI ecjBIdItMbn;GPirkSCIv³cMruHsIma nigeFVIGnubeyaK 

CadIÉkCnrbs;rdæ sRmab;eFVIRbTankmµCakmµsiT§ismUhPaBCUnshKmn_CnCatiedIm 

PaKticBñg 01 shKmn_ nigkarpþl;siT§ielIk,aldI 7683 

17-9-2015 -GnuRkwtüelx 129 GnRk>bk sþIBI viFankarsuxaPi)aledIm,ITb;sáat; nigeqøIy 

tbkarqøgraldalCaGnþrCatiénCMgWenAtamRckecjcUl 7686 

27-8-2015 -GnuRkwtüelx 938 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7691 

27-8-2015 -GnuRkwtüelx 939 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyyssuvtßara 7693 

27-8-2015 -GnuRkwtüelx 940 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7694 

27-8-2015 -GnuRkwtüelx 941 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7695 

27-8-2015 -GnuRkwtüelx 942 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7696 

27-8-2015 -GnuRkwtüelx 943 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7697 

27-8-2015 -GnuRkwtüelx 944 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 7699 

27-8-2015 -GnuRkwtüelx 945 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7700 

28-8-2015 -GnuRkwtüelx 946 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7701 

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 947 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 7702 

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 948 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7704 

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 949 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7706 

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 950 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7708 

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 951 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7721 

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 952 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7722 

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 953 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7724 

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 954 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7725 

 



X  

31-8-2015 -GnuRkwtüelx 955 GnRk>tt sþIBI karepÞrbBa©ÚleTAkñúgzannþrs½kþinayRkmkar 

énRkbx½NÐm®nþIRkmkar RksYgmhaépÞ 7726 

2-esckþIseRmc 

15-9-2015 -esckþIseRmcelx 73 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBén KN³kmµkar 

GnþrRksYgesIubGegátBiesselIkrNIbNþwgelx 2318 sþIBI krNIXatkmµelI 

emdwknaMshCIB Ca viC¢a/ hIu vuT§I nig rs; suvNÑaer:t 7728 

21-9-2015 -esckþIseRmcelx 74 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBén KN³kmµaFikarCati 

suvtßiPaBcracrN_pøÚveKak 7730 

3-saracr 

31-8-2015 -saracrelx 06 sr sþIBI kaerobcMTivamnusScas;km<úCa nigTivamnusScas;GnþrCati 

éf¶TI 01 Ex tula qñaM 2015 7733 

III-kargarbNþaRksYg 

TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

17-6-2015 -Rbkaselx  303 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un  CIt GwumRby 

eDIrI lImIFIt begáIteragcRk ):ak;semøókbMBak; 

 

7735 

17-6-2015 -Rbkaselx  304 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un  CIt ficfay 

lImIFIt begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 

 

7738 

22-6-2015 -Rbkaselx  306 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un  hÁÚd PIPwl 

¬exmbUDa¦ GilFIDI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 

 

7741 

29-6-2015 -Rbkaselx  307 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un  eGeXV 

ePIhVmemns_ ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 

 

7744 

29-6-2015 -Rbkaselx  308 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eGs Gil Gin 

mIt swbpøay PIFIv:ay GilFIDI begáIteragcRkplit Ekécñsac;eKa 

 

7747 

29-6-2015 -Rbkaselx  309 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sáay hIul 

GwEPrwl ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 

 

7750 

29-6-2015 -Rbkaselx  310 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un laMg CI 

Giundas®sÞI ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitbnÞHbMENkFugTwk 

 

7753 

29-6-2015 -Rbkaselx  311 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ehn esIuevn 

GwEPrwl begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 

 

7756 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7651



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7652



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7653



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7654



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7655



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7656



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7657



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7658



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7659



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7660



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7661



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7662



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7663



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7664



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7665



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7666



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7667



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7668



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7669



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7670



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7671



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7672



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7673



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7674



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7675



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7676



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7677



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7678



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7679



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7680



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7681



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7682



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7683



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7684



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7685



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7686



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7687



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7688



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7689



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7690



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7691



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7692



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7693



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7694



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7695



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7696



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7697



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7698



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7699



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7700



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7701



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7702



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7703



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7704



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7705



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7706



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7707



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7708



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7709



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7710



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7711



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7712



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7713



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7714



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7715



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7716



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7717



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7718



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7719



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7720



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7721



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7722



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7723



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7724



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7725



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7726



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7727



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7728



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7729



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7730



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7731



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7732



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧១ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ២៧ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7733
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