
                                                                                                                                          
k        N°84/1515/11/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

05-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1070 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ 

CacegáamRKÜsar  dl;RKÜsarGñkRsI  qab:Uc GWeb: BN’er NafalI m:arI 

¬CHABOCHE  EP  PORRE  NATHALIE  MARIE¦  CnCati)araMg sBa¢ati)araMg 

¬CaRbBn§¦ nigelak  b:er: hÁay ehnrI er:nen hSk ¬PORRE GUY HENRI 

RENE GEORGES¦  CnCatiEb‘lhSik sBa¢atiEb‘lhSik ¬CabþI ¦ 8914 

05-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1071 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak  y:ag C½ycag  ¬YANG   JUEI-CHANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an; 8915 

09-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1073 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm ]tþmesnIy¾Ék       

pag eBA  CaRbFanRkumRbwkSanItikmµ  énRksYgmhaépÞ 8916 

09-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1074 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar   

77 rUb rbs;RksYgbrisßan 8917 

09-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1075 sþIBI karEtgtaMgelak Ca Edn  Ca ]kj:a 8921 

09-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1076 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak  qay sWus‘U ¬ZHAI  XUESHU¦ CnCaticin sBa¢aticin  8922 

09-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1077 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak  Cug vinCun ¬ZHONG  WENJUN¦ CnCaticin sBa¢aticin  8923 

09-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1078 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  dl; 

elak h½g s‘Uyy:ug ¬HUANG   SHUI-YUNG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticinétv:an 8924 

II-raCrdæaPi)al 
 

GnuRkwtü  

11-11-2015 -GnuRkwtüelx 153 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; BIRTBü 

sm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 8925 

 



x  

10-11-2015 -GnuRkwtüelx 1140 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8927 

10-11-2015 -GnuRkwtüelx 1141 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar  8929 

III-kargarbNþaRksYg 

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

09-10-2015 -RbkasGnþrRksYgelx 1284 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan 

sRmab;qñaM 2015 ¬fvikakmµviFI¦ rbs;RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nig 

sMNg; 8974 

28-10-2015 -RbkasGnþrRksYgelx 1422 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgPñak;garebIkpþl; 

sRmab;ebIkR)ak;ebovtS nigR)ak;GnþraKmn_kñúgvis½ysgÁmkic© nigvb,Fm’ CUnm®nþI 

raCkarenAsaklviTüal½yPUminÞnItisaRsþ nigviTüasa®sþesdækic© 8978 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

02-9-2015 -Rbkaselx  510 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sIuGayex exmbU  

begáIteragcRkkat;edrsemøókbMBak; 8980 

02-9-2015 -Rbkaselx  511 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un éRks‘a GiuneFI 

eNsinNl ¬exmbUDa¦ begáIteragcRkplitEs,keCIg 8983 

02-9-2015 -Rbkaselx  512 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un siucpøas Guin 

das®sÞI begáIteragcRkkat;edrsemøókbMBak; 8986 

02-9-2015 -Rbkaselx  513 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ehg sþÚero 

efksßay begáIteragcRkkat;edrsemøókbMBak; 8989 

02-9-2015 -Rbkaselx  514 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un hVWs hÁav½n 

GWEPrwl ¬exmbUDa¦ begáIteragcRkkat;edrsemøókbMBak; 8992 

04-9-2015 -Rbkaselx  515 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un R)ayev: ehVInI 

Q½r begáIteragcRkpliteRKOgsgðarwm nigkþarkugpøaek 8995 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0588 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca   

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  sIun haMg GIumpt Gicpt 

 

8998 

 



K 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0589 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk lkçnþik³fµI 

rbs;RKwHsßanmIRkUhirBaØvtßú  vIsin hVan; ¬exmbUDa¦ GilFIDI  

 

9000 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0590 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca    

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  eGsIuefk eRtDIg xU GilFIDI 

 

9002 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0591 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  DwkKI GiuneFIeNsinNl ¬exmbUDa¦ 

xU GilFIDI 

 

9004 

 

 

 



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8914



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8915



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8916



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8917



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8918



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8919



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8920



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8921



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8922



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8923



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8924



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8925



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8926



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8927



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8928



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8929



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8930



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8931



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8932



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8933



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8934



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8935



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8936



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8937



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8938



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8939



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8940



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8941



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8942



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8943



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8944



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8945



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8946



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8947



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8948



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8949



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8950



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8951



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8952



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8953



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8954



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8955



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8956



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8957



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8958



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8959



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8960



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8961



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8962



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8963



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8964



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8965



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8966



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8967



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8968



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8969



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8970



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8971



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8972



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8973



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8974



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8975



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8976



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8977



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8978



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8979



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8980



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8981



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8982



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8983



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8984



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8985



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8986



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8987



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8988



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8989



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8990



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8991



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8992



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8993



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8994



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8995



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8996



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8997



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8998



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8999



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9000



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9001



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9002



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9003



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៤ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១៥ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9004
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