
                                                                                                                                            
k        N°81/1504/11/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1053 sþIBI kardak;m®nþIraCkar 20 rUb [cUlnivtþn_ 

kñúgzannþrs½kþi]tþmm®nþI énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al rbs;RksYg-sßab½n cMnYn 4 8651 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1054 sþIBI karEtgtaMgelak ehog b‘uneb:g  

nigelak Cam tUr:g; Ca ]kj:a 8653 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1055 sþIBI karEtgtaMgelakRsI Ekv muM  Ca 

]kj:a 8654 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1056 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys shemRtI tamlMdab;fñak; cMeBaH kgÉkPaBRksYgkarBarRbeTsevotNam cMnYn 

07 GgÁPaB nigbuKÁl cMnYn 12 rUb 8655 

17-10-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1015¼1057 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav nigGs;elak cMnYn 08 rUb 8657 

II-raCrdæaPi)al 
 

 1-GnuRkwtü  

22-10-2015 -GnuRkwtüelx 1095 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgnaynKr)alfñak;]tþmesnIy_ 8658 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1096 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8659 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1097 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8667 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1098 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 8669 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1099 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8670 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1100 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8671 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1101 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 8673 

28-10-2015 -GnuRkwtüelx 1102 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 8674 

 

 



x 

 2-esckþIseRmc  

24-10-2015 -esckþIseRmcelx 83 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 8676 

26-10-2015 -esckþIseRmcelx 84 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarcRmuHvaytémøGBaØmBaØ 

sþIBI karRbqaMgkarsm¥atR)ak; nighirBaØb,TanePrvkmµ 8677 

27-10-2015 -esckþIseRmcelx 85 ssr sþIBI karepÞrsiT§ikargarrbs;raCrdæaPi)al 8680 

III-kargarbNþaRksYg 

1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

24-8-2015 -Rbkaselx  444 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un epg da hÁamiun 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8681 

24-8-2015 -Rbkaselx  445 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un r:ug v:ag da 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk pliteRKOgbnSMEs,keCIg 8684 

24-8-2015 -Rbkaselx  446 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un evIlfys_ 

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plittukátaRKb;RbePT 8687 

24-8-2015 -Rbkaselx  447 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un GiunhVInIt 

emnUehVkqWrIg begáIteragcRk plitGaharbMb:n 8690 

24-8-2015 -Rbkaselx  448 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un exnhV‘Úl 

GwwEPrwl Giundas®sÞI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8693 

24-8-2015 -Rbkaselx  449 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘u h‘SÚ yun 

yIg efksßay ¬exmbUDa¦  begáIteragcRk plitPYy 8696 

24-8-2015 -Rbkaselx  450 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ehd hÁa 

¬exmbUDa¦ hÁamuin ehVkeFIrI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8699 

24-8-2015 -Rbkaselx  451 ]s>k]>Rbk>08  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un hay- sIuenICI 

GiuneFIeNsinNl hÁamuin begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 8702 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 

30-7-2015 

 

-Rbkaselx 2429 Gyk>Rbk sþIBI karbegáIt nigkarRKb;RKg mCÄmNÐlsikSa 

shKmn_ 

 

8705 

 



K 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0532 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un hYhug Giunevsmiun ¬exmbUDa¦ xmePnI 

lImIFIt 

 

8728 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0537 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  sIuTI \nFar:a 

 

8730 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0538 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  visuT§ sMbUr eRtDIg 

 

8732 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0539 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

eBjlkçN³c,ab;rbs;saxaRkumh‘un  Es‘hÁvU xn®sþak;sin ¬evotNam¦ 

xmePnI lImIFIt 

 

8734 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0540 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal;Ca 

nItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  ):arIs GIuevn ¬exmbUDa¦ 

 

8735 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0542 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  dug Cun RbpwFI DIevLúbmiun 

 

8737 

 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8651



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8652



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8653



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8654



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8655



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8656



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8657



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8658



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8659



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8660



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8661



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8662



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8663



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8664



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8665



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8666



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8667



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8668



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8669



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8670



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8671



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8672



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8673



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8674



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8675



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8676



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8677



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8678



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8679



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8680



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8681



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8682



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8683



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8684



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8685



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8686



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8687



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨១ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 8688
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