
                                                                                                                                         
k        N°73/1504/10/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼959 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

CacegáamRKÜsar dl;RKÜsarelak hIu lIBIg EdlmansmaCik 2 rUb KW elak            

hIu lIBIg ¬HE LEPING¦ nigGñkRsI cin dugmIu ¬CHEN DONGMEI¦ CnCaticin 

sBa¢aticin 7867 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼960 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak edtDI v:ar:U ¬DEDDY  WARROW¦ CnCati\NÐÚensIu sBa¢ati\NÐÚensIu 7868 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼961 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;GñkRsI Lav sav v:an; ¬LAU  SAU  WAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7869 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼962 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edayGaBah_ 

BiBah_dl;elak  RhVanIj:at; m:ak;hSg; ¬FRANIATTE MARC JEAN¦ CnCati 

)araMg sBa¢ati)araMg 7870 

12-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼963 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak qwg cwgBIg ¬CHEN  ZHENGBIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 7871 

15-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼966 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 244 rUb 7872 

15-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼967 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;GñkRsI v½g GIu ¬WANG  YU¦ CnCaticin sBa¢aticin 7881 

15-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼968 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak s‘U laMg qay ¬SU  LIANGCAI¦ CnCaticin sBa¢aticin 7882 

15-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼969 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak can; sIughIum ¬CHAN  SHING  HIM¦ CnCaticin sBa¢aticin 7883 

 

 



x 

15-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼970 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CMnYykar 

semþcRkLaeham s exg ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ manzan³esµI 

GKÁnayk edayminykR)ak;ebovtS 7884 

15-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼971 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐitcMnYn 03 nak; 7885 

II-raCrdæaPi)al 
 

 1-GnuRkwtü  

22-9-2015 -GnuRkwtüelx 135 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 7 énGnuRkwtüelx 

47 GnRk>bk cuHéf¶TI 11 Ex ]sPa qñaM 2006 sþIBIsmasPaB nigkar 

RbRBwtþeTAénKN³kmµkarRbwkSakargar 7887 

30-9-2015 -GnuRkwtüelx 136 GnRk>bk sþIBI karepÞrnaykdæanvisVkmµ BIGKÁnaykdæan 

PsþúPar hirBaØvtßú mkcMNuHpÞal;RksYgkarBarCati 7889 

14-9-2015 -GnuRkwtüelx 986 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 7891 

14-9-2015 -GnuRkwtüelx 987 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7893 

14-9-2015 -GnuRkwtüelx 988 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7896 

15-9-2015 -GnuRkwtüelx 989 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 7898 

15-9-2015 -GnuRkwtüelx 990 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7901 

15-9-2015 -GnuRkwtüelx 991 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7902 

15-9-2015 -GnuRkwtüelx 992 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7903 

15-9-2015 -GnuRkwtüelx 993 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7904 

15-9-2015 -GnuRkwtüelx 994 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7906 

16-9-2015 -GnuRkwtüelx 995 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7907 

16-9-2015 -GnuRkwtüelx 996 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nayTahan 7909 

16-9-2015 -GnuRkwtüelx 997 GnRk>tt sþIBI karEksRmYl nigEtgtaMgmuxgar nayTahan 7911 

16-9-2015 -GnuRkwtüelx 998 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 7912 

17-9-2015 -GnuRkwtüelx 999 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 7914 

17-9-2015 -GnuRkwtüelx 1000 GnRk>tt sþIBI kardak;m®nþIraCkar[cUlnivtþn_ 7915 

 



K  

17-9-2015 -GnuRkwtüelx 1001 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 7916 

 

 2-esckþIseRmc  

21-9-2015 -esckþIseRmcelx 75 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarGnþrRksYg TTYlbnÞúk 

erobcMtak;EtgesckþIRBagRkmbrisßan 7917 

23-9-2015 -esckþIseRmcelx 76 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 7921 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

30-3-2015 -RbkasGnþrRksYgelx 339 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2015 rbs;viTüasßanCatiGb;rM 7922 

30-3-2015 -RbkasGnþrRksYgelx 340 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2015 rbs;saklviTüal½y)at;dMbg 7927 

08-4-2015 -RbkasGnþrRksYgelx 444 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2015 rbs;naykdæanGb;rMkumartUc 7932 

10-9-2015 -saracrelx 012 shv sþIBI eKalkarN_ENnaMbEnßmelIry³eBl esah‘uy 

eFVIdMeNIr témøsMbuRtynþehaH cMeBaHkarbMeBjebskkmµenAkñúgnigeRkARbeTs 

sRmab;rdæ)alfñak;Cati 7937 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

02-7-2015 -Rbkaselx  327 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un jÚ mIgda 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  7939 

02-7-2015 -Rbkaselx  328 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un rILayeGb‘l 

sUs Giundase®sÞól ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  7942 

02-7-2015 -Rbkaselx  329 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un GU eGn Gim 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRkplitkabUb nigplitpleFVIBIEs,k 7945 

02-7-2015 -Rbkaselx  330 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Geron 

GiuneFIeNsinNl eGneFIR)ay ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7948 

 

 



X 

02-7-2015 -Rbkaselx  331 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘ag rUy 

s‘ag begáIteragcRk plitEs,keCIg nigeRKOgbnSMEs,keCIg 7951 

02-7-2015 -Rbkaselx  332 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Ganh‘Vl 

hÁaemn ehVkeFIrI ¬exmbUDa¦ begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7954 

02-7-2015 -Rbkaselx  333 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Lg vIicfUrI 

GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7957 

02-7-2015 -Rbkaselx  334 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un esogéh 

sIueGc hÁaemn ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 7960 

 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7867



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7868



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7869



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7870



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7871



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7872



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7873



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7874



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7875



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7876



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7877



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7878



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7879



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7880



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7881



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7882



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7883



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7884



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7885



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7886



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7887



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7888



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7889



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7890



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7891



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7892



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7893



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7894



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7895



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7896



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7897



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7898



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7899



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7900



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7901



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7902



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7903



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7904



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7905



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7906



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7907



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7908



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7909



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7910



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7911



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7912



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7913



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7914



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7915



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7916



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7917



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7918



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7919



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7920



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7921



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7922



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7923



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7924



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7925



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7926



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7927



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7928



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7929



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7930



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7931



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7932



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7933



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7934



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7935



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7936



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7937



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7938



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7939



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7940



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7941



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7942



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7943



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7944



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7945



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7946



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7947



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7948



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7949



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7950



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7951



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7952



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7953



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7954



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7955



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7956



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7957



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7958
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ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7960



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7961



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៣ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7962


