
                                                                                                                                              
k        N°96/1531/12/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 
 

RBHraCRkwtü 

24-12-2015 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1215¼1143  sþIBI  karEtgtaMgnigpþl;zan³Ék]tþm  

lIv suP®kþa CaGKÁelxaFikarrgén GKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaesdækic© sgÁmkic© 

nigvb,Fm’ ènTIsþIkarKN³rdæm®nþI  manzan³esµI GKÁnayk  10179 

24-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1144  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elakcMnYn 03 rUb  10180 

24-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1145  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; FibDinÞ cMeBaH elak Rtin evothug TRAN VEIT HUNG  10181 

24-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1146  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmesnIy_Ék 

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

cMnYn 03 rUb 10182 

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1147  sþIBI karEtgtaMgelakCMTav  \m supun 

CaTIRbwkSaGmRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nig yuvnItism,Ta manzan³esµI Gnurdæ 

elxaFikar 10183 

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1155  sþIBI kartemøIgzan³CUnÉk]tþm  vgS 

b‘un\®nÞavuF smaCik]tþmRkumRbwkSaesdækic©Cati manzan³esµI rdæelxaFikar bEnßm 

elImuxgarbc©úb,nñ  nig EtgtaMg nigpþl;zan³CUnÉk]tþmcMnYn 11 rUb enA]tþmRkum 

RbwkSaesdækic©Cati 10184 

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1157  sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 03 rUb 10186 

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1163  sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nig elakRsI cMnYn 50 rUb 10187 

 

 



x  

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1164 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIykmµ 

CacegáamRKYsar dl;RKYsarGñkRsI epaLa r:aEhVl xam:l GaehÁasFIn 

¬PAOLA RAPHAEL KAMAL AGOSTINE¦ CnCatilIbg; sBa¢atilIbg; Edlman 

smaCik 3 nak; 10190 

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1165 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak hSav savKun ¬ZHAO SHAOQUN¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10191 

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1166 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;kBaØa cag s‘UhYy ¬CHANG SHU-HUI¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin étv:an; 10192 

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1167 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak hSIg muIg ¬ZENG MING¦ CnCaticin  sBa¢aticin 10193 

28-12-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1215¼1168 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak yan hSItay ¬YUAN ZITAI¦ CnCaticin  sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa hSI tay ¬ ZI TAI¦ 10194 

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 186 GnRk>bk sþIBI karkat;dITMhM 402/04 hikta enARsuk 

sMbUr extþRkecH ecjBIdIKRmbéRBeQIqñaM 2002 nigeFVIGnubeyaK CadIÉkCn 

rbs;rdæsRmab;eFVIRbTankmµCakmµsiT§ismUhPaB CUnshKmn_CnCatiedIm 

PaKticBñg 01 shKmn_ nigkarpþl;siT§ielIk,aldI 10195 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 187 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10199 

25-12-2015 -GnuRkwtüelx 188 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10201 

25-12-2015 -GnuRkwtüelx 189 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10203 

25-12-2015 -GnuRkwtüelx 190 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10205 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 191 GnRk>bk sþIBI karEkERbtémøÉktaénsnÞsSn_ebovtS 

mUldæanrbs;m®nþIraCkar énRBHraCaNacRkkm<úCa 10207 

 

 



K 

29-12-2015 -GnuRkwtüelx 192 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlGRtaBn§Ky nigGRtaGakr 

BiesselImuxTMnijmYycMnYn 10210 

30-12-2015 -GnuRkwtüelx 193 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10217 

08-12-2015 -GnuRkwtüelx 1205 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 10219 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 1255  GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 10221 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 1256  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 10223 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 1257  GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 10224 

24-12-2015 -GnuRkwtüelx 1258 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgTIRbwkSaRksYgmhaépÞ 10225 

25-12-2015 -GnuRkwtüelx 1259 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 10227 

25-12-2015 -GnuRkwtüelx 1260 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

nKr)alfñak;]tþmesnIy_ 10229 

25-12-2015 -GnuRkwtüelx 1261 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 10230 

25-12-2015 -GnuRkwtüelx 1262 GnRk>tt sþIBI karGnuBaØat[m®nþIraCkarsIuvilcUlbeRmI 

kargarvij 10232 

25-12-2015 -GnuRkwtüelx 1263 GnRk>tt sþIBI karlubeQµaHm®nþIraCkar  10233 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 1264 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi Cakic©bcäamrN³ 10234 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 1265 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgnigsRmYlParkic©m®nþIraCkar 10237 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 1266 GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 10238 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 1267  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 10239 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 1268 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzan³m®nþIkarTUtCan;x<s; 10240 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 1269 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzan³m®nþIkarTUtCan;x<s; 10241 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 1270 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzan³m®nþIkarTUtCan;x<s; 10242 

28-12-2015 -GnuRkwtüelx 1271 GnRk>tt sþIBI karepÞr bBa©ÚlRkbx½NÐ nigRbKl; zannþrs½kþi 10243 

29-12-2015 -GnuRkwtüelx 1272 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþinaynKr)alCati 10244 

29-12-2015 -GnuRkwtüelx 1273 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxgarnayTahan 10245 

 

 



X  

              2-esckþIseRmc 

28-12-2015 -esckþIseRmcelx 104 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBRkumkargarCan;x<s; 

edIm,ICMrujKeRmagvinieyaKGaTiPaBrYmrvag RBHraCaNacRkkm<úCa nigshB½n§rusSIú 10246 

29-12-2015 -esckþIseRmcelx 105 ssr sþIBI karEksRmYlsmasPaBKN³kmµaFikar 

Catibrisßan nigsuxPaB 10249 

III-kargarbNþaRksYg  

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

25-12-2015 -Rbkaselx 1818 shv>Rbk sþIBI karBnüarsuBlPaBGnuvtþkarBüÜrTukkar 

bg;R)ak;rMedaHBn§elIR)ak;cMeNj rbs;shRKaskat;edr nigshRKasplit 

Es,keCIg 10252 

25-12-2015 -Rbkaselx 1819 shv>Rbk sþIBI kareFVIcMNat;fñak;GñkCab;Bn§tamrbb 

sV½yRbkas 10254 

25-12-2015 -Rbkaselx 1820 shv>Rbk sþIBI karkMNt;viFan nignItiviFIénkarGnuvtþbBa¢I 

KNenyüsamBaØsRmab;GñkCab;Bn§tUc 10257 

25-12-2015 -Rbkaselx 1821 shv>Rbk sþIBI viFan nignItiviFIRKb;RKgRbmUlBn§)a:tg; 10265 

15-12-2015 -esckþIsMercelx 025 shv  sþIBI karbegáItRkumkargarGPivDÆn_KMnitpþÜcepþIm 

karvinieyaKGPierkfvikardæ 10269 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

29-9-2015 -Rbkaselx  599 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘U esg exm 

begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  10272 

29-9-2015 -Rbkaselx  601 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un emhÁa elbwl  

& sÞIkeXIr ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitsøaksBaØa  10275 

06-10-2015 -Rbkaselx  607 ]s>k]>Rbk>10  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un saFI hÁamiun 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  10278 

 

 



g 

09-10-2015 -Rbkaselx  608 ]s>k]>Rbk>10  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sIugsug 

Giundase®sÞól ¬exmbUDa¦ begáIteragcRk EkécñdMLÚgmI  10281 

09-10-2015 -Rbkaselx  609 ]s>k]>Rbk>10  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eG & eC 

xateFIr ¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  10284 

22-10-2015 -Rbkaselx  621 ]s>k]>Rbk>10  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un Exµr yunDIg 

rIsss_ DIevLúbmiun begáIteragcRk plit plitplBak;kNþalseRmcemSAs<an; 

nigemSAEdk  10287 

27-10-2015 -Rbkaselx  623 ]s>k]>Rbk>10  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un GIuseFIn hVaj 

exmIxl ¬exmbUDa¦ xmePnI lImIFIt begáIteragcRk plitsøaksemøókbMBak; 10290 

27-10-2015 -Rbkaselx  624 ]s>k]>Rbk>10  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un kaMRtg;sIub 

begáIteragcRk pÁMútemøIgbegÁalePøIg 10293 

27-10-2015 -Rbkaselx  625 ]s>k]>Rbk>10  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un m:akaLÚt 

hÁaemn ¬exmbUDa¦ begáItsaxaeragcRk kat;edrsemøókbMBak;  10296 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0668 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  RBIerXVIhSIút xnsal;FIg 

 

10299 

 

bBa¢ak; ³ RBHraCRkm/ RBHraCRkwtü/ GnuRkwtü/ esckþIsMerc/ saracr/ Rbkas qñaM 2015   nwgmancuH 

pSaykñúgraCkic© edImqñaM 2016 bnþeTot . 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10179



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10180



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10181



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10182



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10183



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10184



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10185



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10186



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10187



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10188



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10189



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10190



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10191



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10192



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10193



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10194



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10195



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10196



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10197



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10198



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10199



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10200



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10201



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10202



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10203



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10204



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10205



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10206



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10207



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10208



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10209



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10210



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10211



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10212



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10213



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10214



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10215



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10216



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10217



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10218



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10219



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10220



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10221



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10222



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10223



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10224



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10225



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10226



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10227



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10228



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10229



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10230



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10231



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10232



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10233



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10234



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10235



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10236



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10237



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10238



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10239



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10240



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10241



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10242



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10243



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10244



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10245



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10246



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10247



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10248



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10249



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10250



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10251



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10252



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10253



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10254



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10255



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10256



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10257



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10258



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10259



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10260



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10261



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10262



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10263



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10264



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10265



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10266



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10267



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10268



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10269



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10270



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10271



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10272



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10273



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10274



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10275



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10276



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10277



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10278



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10279



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10280



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10281



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10282



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10283



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10284



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10285



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10286



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10287



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10288



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10289



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10290



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10291



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10292



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10293



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10294



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10295



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10296



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10297



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10298



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10299



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩៦ សប្តាហ៍ទី ៤  ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 10300


