
                                                                                                                                         
k        N°74/1508/10/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

15-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼972 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSaÉk]tþm 

én eb:Na GnuRbFanTI 1 RBwT§sPa nItikalTI 3 cMnYn 15 rUb 7963 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼975 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm        

eha suFn CaTIRbwkSapÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn nayk 

rdæm®nþI  énRBHraCaNacRkkm<úCa manzan³esµI rdæm®nþI 7965 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼976 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ Ék]tþm        

g:Uv b‘unriT§ CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esµI GKÁnayk bEnßmelImuxgar 

bc©úb,nñ 7966 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼977 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

CUnelak Lay subBaØa naynKr)al fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)al 

Catikm<úCa énRksYgmhaépÞ  7967 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼978 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm        

RKYc suparI CaTIRbwkSaGmRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ manzan³esµI 

GnurdæelxaFikar bEnßmelImuxgar bc©úb,nñ 7968 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼979 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgFmµkar nigsasna cMnYn 02 rUb 7969 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼980 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm        

G‘uy Xag CaTIRbwkSaGmRksYgB½t’man manzan³esµI GnurdæelxaFikar bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ 7970 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼981 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak h‘U b: ¬HU BO¦ CnCaticin sBa¢aticin 7971 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼982 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak hVag KYBIg ¬FANG GUOPING¦ CnCaticin sBa¢aticin 7972 

 



x 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼983 sþIBI karEtgtaMgelak lwm can;eDOn  

Ca]kj:a 7973 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼984 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

suvtßara fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elakCMTav tug NarI 7974 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼985 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak suIm esnaCati 7975 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼986 sþIBI karepÞr nigEtgtaMgÉk]tþm siun Dwm  

BITIRbwkSaraCrdæaPi)al mkCaTIRbwkSa semþcecAhVavaMg ]bnaykrdæm®nþI nigCardæ 

m®nþIRksYgRBHbrmraCvaMg manzan³esµI rdæm®nþI 7976 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼987 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm        

R)ak; Nub CaTIRbwkSaGaCJaFrCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_ manzan³esµI Gnurdæ 

elxaFikar  7977 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼988 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþifñak; ]tþmesnIy_RtI CUn 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  cMnYn 06 rUb 7978 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼989 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

dl;GñkRsI   b‘YrhÁn kUrIn xaFIrIn ¬BOURGOIN CORINNE CATHERINE¦ 

CnCati )araMg sBa¢ati)araMg 7979 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼990 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak; cMeBaH elakCMTav elaksa®sþacarü Gs;elak nigkgkmøaMgRbdab; 

GavuF cMnYn 29 rUb 7980 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼991 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak esok ):avmIg ¬XIE BAOMING¦ CnCaticin sBa¢aticin 7982 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼992 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_eTa 

CUnelak]tþmesnIy_RtI føag Pirin naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐ 

m®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ  7983 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼993 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI 

nayTahan fñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 02 rUb  7984 

 



K 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼994 sþIBI karEtgtaMgelak lIm lag Ca]kj:a 7985 

28-9-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0915¼995 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav nigGs;elak cMnYn 

03 rUb Ca]kj:a 7986 

II-raCrdæaPi)al 
 

 1-GnuRkwtü  

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 137 GnRk>bk sþIBI RbtiTinQb;sRmakkargarrbs;m®nþI 

raCkar nieyaCit kmµkr RbcaMqñaM 2016 7987 

01-10-2015 -GnuRkwtüelx 138 GnRk>bk sþIBI karbegáItmnÞIrsarkarIPñMeBj 7990 

17-9-2015 -GnuRkwtüelx 1002 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7993 

17-9-2015 -GnuRkwtüelx 1003 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 7994 

17-9-2015 -GnuRkwtüelx 1004 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 7995 

18-9-2015 -GnuRkwtüelx 1005 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7996 

18-9-2015 -GnuRkwtüelx 1006 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 7999 

18-9-2015 -GnuRkwtüelx 1007 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 8002 

18-9-2015 -GnuRkwtüelx 1008 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8004 

18-9-2015 -GnuRkwtüelx 1009 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8005 

18-9-2015 -GnuRkwtüelx 1010 GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysmunIsaraP½NÐ 8007 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1011 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 8008 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1012 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8009 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1013 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 8010 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1014 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8011 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1015 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8012 

21-9-2015 -GnuRkwtüelx 1016 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8014 

 2-esckþIseRmc  

01-10-2015 -esckþIseRmcelx 77 ssr sþIBI karEks®mYlsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFI neya)aynigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 8015 

 



X 

01-10-2015 -esckþIseRmcelx 78 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFI neya)aynigyuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 8017 

01-10-2015 -esckþIseRmcelx 79 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikarRbyuT§ 

RbqaMgplitplEkøgkøayEdlbgáeRKaHfñak;manhaniP½yx<s;dl;suxPaB nigsuvtißPaBsgÁm 8020 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

27-5-2015 -Rbkaselx 620 shv>Rbk sþIBI karbegáItRkumkargarsþIBIkarykBn§elI 

plitplfñaMCk; nigkarRKb;RKgBaNiC¢kmµelIplitplfñaMCk;xusc,ab; 8022 

03-9-2015 -Rbkaselx 1058 shv>Rbk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTA énnaykdæan 

nigGgÁPaBeRkam»vaTrbs;viTüasßanesdækic© nighirBaØvtßú énRksYg esdækic© nighirBaØvtßú 8025 

07-9-2015 -RbkasGnþrRksYgelx 1092 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuer 

RbTan rbs;RksYgyutþiFm’ 8036 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

02-7-2015 -Rbkaselx  335 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un lIda nItFIg 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edr nigcak;semøókbMBak; 8038 

02-7-2015 -Rbkaselx  336 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un DIn han 

eGneFIR)ay begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8041 

03-7-2015 -Rbkaselx  345 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un éhfan; hÁaemn 

¬exmbUDa¦   begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8044 

03-7-2015 -Rbkaselx  346 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Ca v½y 

¬exmbUDa¦ hÁaemn ehVkeFIrI  begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8047 

09-7-2015 -Rbkaselx  355 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ehÁaldin 

GwEPlrwl ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8050 

09-7-2015 -Rbkaselx  356 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un haNa 

¬exmbUDa¦ GIug begáIteragcRk kat;edr ):ak; e)aHBumÖ ¬semøókbMBak;¦ mYk nigkabUb 8053 

09-7-2015 -Rbkaselx  357 ]s>k]>Rbk>07  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eRbsIuedn hVÚd 

¬exmbUDa¦ xU GilFIDI begáIteragcRk plitmI 8056 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7963



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7964



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7965



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7966



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7967



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7968



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7969



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7970



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7971



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7972



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7973



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7974



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7975



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7976



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7977



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7978



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7979



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7980



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7981



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7982



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7983



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7984



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7985



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7986



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7987



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7988



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7989



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7990



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7991



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7992



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7993



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7994



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7995



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7996



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7997



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7998



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 7999



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8000



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8001



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8002



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8003



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8004



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8005



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8006



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8007



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8008



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8009



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8010



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8011



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8012



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8013



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8014



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8015



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8016



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8017



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8018



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8019



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8020



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8021



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8022



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8023



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8024



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8025



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8026



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8027



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8028



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8029



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8030



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8031



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8032



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8033



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8034



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8035



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8036



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8037



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8038



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8039



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8040



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8041



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8042



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8043



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8044



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8045



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8046



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8047



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8048



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8049



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8050



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8051



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8052



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8053



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8054



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8055



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8056



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8057



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៧៤ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៨ ខេ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8058


