
                                                                                                                                         
k          N°72/1530/9/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

04-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼939 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CMnYykarÉk]tþm 

sux Gan ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþITTYlbnÞúkTIsþIkarKN³rdæm®nþI cMnYn 02 rUb 7759 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼940 sþIBI karEtgtaMg\sSrCncMnYn 09 rUb 

CaTIRbwkSasþarGPivDÆn_vis½yksikmµ nigCnbT 7760 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼941  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH kILakr Tin PaB 7762 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼942  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

shemRtI fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak eGrik sIutvic ¬Mr. ERIC SIDGWICK¦ 7763 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼943  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 07 GgÁ¼rUb 7764 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼944  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigGs;elak cMnYn 69 rUb 7765 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼945  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak qwg sugeyon ¬CHEN SONGYUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7768 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼946  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak enTi NamlI ¬NETI NARMLUE¦ CnCatiéf sBa¢atiéf 7769 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼947  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak cag mUns‘ug ¬JANG MOONSUNG¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 7770 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼948  sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak CYg sIusuIg ¬CHUANG HSI-CHIN¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 7771 

05-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼949 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak hÁtdat Gan;tUnI karIgtun ¬GODDARD ANTONY CARRINGTON¦ 

CnCatiGg;eKøs sBa¢atiGg;eKøs 7772 

 



x 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼950 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm         

Ekv )aPñM CanaykrgxuTÞkal½ysemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn nayk 

rdæm®nþI énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæm®nþI bEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 7773 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼951 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm           

Eb:n G‘an CaTIRbwkSasemþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn naykrdæm®nþI 

énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæelxaFikar 7774 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼952 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

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

cMnYn 03 rUb 7775 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼953 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nay]tþmesnIy_ 

CUnÉk]tþm  ]tþmesnIy_Ék Qwm CYn naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  7776 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼954 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmesnIy_RtI CUnelak 

vresnIy_Ék ent vnßa naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 

énRksYgmhaépÞ  7777 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼955 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm             

Fwg suxul CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esµI GnurdæelxaFikar 7778 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼956 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 60 rUb 7779 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼957 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav ]kj:a Gs;elak elakRsI nigkgkmøaMg 

Rbdab;GavuF cMnYn 86 rUb 7782 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼958 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak KU KIn Em:n ¬KOU KIN MAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7784 

II-raCrdæaPi)al 
 

 GnuRkwtü  

18-9-2015 -GnuRkwtüelx 130 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7785 

 



K  

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 131 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7787 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 132 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7789 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 133 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7791 

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 134 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 7793 

01-9-2015 -GnuRkwtüelx 956 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7795 

01-9-2015 -GnuRkwtüelx 957 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7796 

01-9-2015 -GnuRkwtüelx 958 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykar 7798 

01-9-2015 -GnuRkwtüelx 959 GnRk>tt sþIBI kardak;[m®nþIraCkarcUlnivtþn_ 7799 

01-9-2015 -GnuRkwtüelx 960 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7801 

01-9-2015 -GnuRkwtüelx 961 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7802 

02-9-2015 -GnuRkwtüelx 962 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgarnayTahan 7803 

02-9-2015 -GnuRkwtüelx 963 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 7804 

03-9-2015 -GnuRkwtüelx 964 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7805 

03-9-2015 -GnuRkwtüelx 965 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 

Cakic©bcäamrN³ 7809 

03-9-2015 -GnuRkwtüelx 966 GnRk>tt sþIBI karbMeBjRkbx½NÐm®nþInKr)alCati 7810 

04-9-2015 -GnuRkwtüelx 967 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 7811 

04-9-2015 -GnuRkwtüelx 968 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCatikm<úCa 7813 

04-9-2015 -GnuRkwtüelx 969 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7815 

07-9-2015 -GnuRkwtüelx 970 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7816 

08-9-2015 -GnuRkwtüelx 971 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alénsaklviTüal½y 

PUminÞviciRtsil,³ 7817 

08-9-2015 -GnuRkwtüelx 972 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7819 

09-9-2015 -GnuRkwtüelx 973 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7823 

09-9-2015 -GnuRkwtüelx 974 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7826 

09-9-2015 -GnuRkwtüelx 975 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7829 

09-9-2015 -GnuRkwtüelx 976 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7831 

 



X 

09-9-2015 -GnuRkwtüelx 977 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7833 

10-9-2015 -GnuRkwtüelx 978 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7834 

10-9-2015 -GnuRkwtüelx 979 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7835 

10-9-2015 -GnuRkwtüelx 980 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7837 

10-9-2015 -GnuRkwtüelx 981 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7838 

10-9-2015 -GnuRkwtüelx 982 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7840 

11-9-2015 -GnuRkwtüelx 983 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7841 

11-9-2015 -GnuRkwtüelx 984 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 7842 

11-9-2015 -GnuRkwtüelx 985 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 7843 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

15-9-2015 -Rbkaselx 1139 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigdak;[dMeNIrkarkariyal½y 

Ky nigrdæakrmuWnC½y 7844 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

29-6-2015 -Rbkaselx  312 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ®hÁInRTI exm 

hÁaemn begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7846 

29-6-2015 -Rbkaselx  313 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un cUexm h‘VÚtEvr 

begáIteragcRk plitEs,keCIg 7849 

29-6-2015 -Rbkaselx  314 ]s>k]>Rbk>06  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un DW valebs 

exmbUDa begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7852 

02-7-2015 -Rbkaselx  322 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un FIenI ehVsin 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7855 

02-7-2015 -Rbkaselx  324 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un NakatUr:a 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRkkat;edrsemøókbMBak; nigeRsaméd 7858 

02-7-2015 -Rbkaselx  325 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sIukU ¬PñMeBj¦ 

xUGilFIDI begáIteragcRkkat;edrsemøókbMBak;  7861 

02-7-2015 -Rbkaselx  326 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ck-eC & 

dab;EblyU hÁaemn ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edr nige)akKk;semøókbMBak;  7864 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7759



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7760



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7761



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7762



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7763



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7764



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7765



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7766



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7767



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7768



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7769



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7770



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7771



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7772



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7773



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7774



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7775



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7776



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7777



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7778



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7779



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7780



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7781



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7782



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7783



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7784



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7785



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7786



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7787



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7788



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7789



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7790



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7791



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7792



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7793



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7794



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7795



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7796



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7797



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7798



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7799



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7800



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7801



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7802



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7803



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7804



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7805



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7806



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7807



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7808



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7809



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7810



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7811



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7812



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7813



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7814



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7815



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7816



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7817



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7818



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7819



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7820



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7821



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7822



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7823



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7824



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7825



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7826



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7827



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7828



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7829



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7830



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7831



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7832



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7833



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7834



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7835



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7836



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7837



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7838



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7839



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7840



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7841



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7842



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7843



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7844



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7845



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7846



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7847



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7848



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7849



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7850



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7851



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7852



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7853



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7854



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7855



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7856



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7857



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7858



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7859



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7860



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7861



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7862



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7863



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7864



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7865



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧២ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣០ ខេ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7866


