
                                                                                                                                          
k        N°85/1519/11/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 

                       RBHraCRkwtü 
 

09-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1072 sþIBI karbMBak;eRKOg\sSriyys énRBHraCa 

NacRkkm<úCa tamzananuRkmdl; smaCik smaCika rdæsPa nItikalTI 5 elIkTI 1 

cMnYn 123 rUb 9006 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1079 sþIBI karbBa©b;tYnaTI Parkic© BITIRbwkSa 

nigCMnYykarpÞal; rbs;Ék]tþm kwm suxa GnuRbFanTI 1 rdæsPa kñúgnItikalTI 5 

énrdæsPa 9014 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1080 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQµaH        

TI KwmehOg ePTRsI Gayu 50 qñaM 9016 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1081 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³TIRbwkSa-

CMnYykar semþcRkLaeham s exg  ]bnaykrdæm®nþI rdæm®nþIRksYgmhaépÞ cMnYn 

03 rUb 9017 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1082 sþIBI karepÞrbBa©Úl nigtemøIgzannþrs½kþi 

CakrNIBiess elak G‘uk rI énRkbx½NÐm®nþIrdæ)alCan;x<s; RksYgmhaépÞ 9018 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1083 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS 

riyys CatUbkar cMeBaH elakCMTav hg; lINa 9019 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1084 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy   

kmµdl;kBaØa  mUn s‘Uy:ug ¬MOON SO YOUNG¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: edaybþÚr 

eQµaHCa m:un KImvI ¬MUN KIMVY¦ 9020 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1085 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak  DImIRTI CUelon Gadulb‘Uev ¬DIMITRI JULIEN ADOLPHE 

BOUVET¦ CnCati)araMg sBa¢ati)araMg  9021 

 

 



x  

12-11-2015 -RBHraCRkwtü  ns¼rkt¼1115¼1086          sþIBI     karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;GñkRsI  Kg; lIg TIg ¬KONG  LING TING¦ CnCatim:aeLsIu sBa¢ati 

m:aeLsIu edaybþÚr eQµaHCa   CaMg lIg ¬JIANG LING¦ 9022 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1087 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak  lwm yUÉk ¬LIM YEW AIK¦ CnCatisigðburI sBa¢atisigðburI 9023 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1088       sþIBI   karpþl;sBa¢atiExµrtamsBa¢atUbnIy 

kmµ dl;elak  lI Cug h‘un ¬LEE JUNG HOON¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 

edaybþÚr eQµaHCa  h‘un suxum ¬HUN SOKHOM¦ 9024 

12-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1089 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUbnIykmµ  

dl;elak  hal fUm:as GaLicesc ¬HALL THOMAS ALEXEJ¦ CnCati 

Gg;eKøs sBa¢atiGg;eKøs 9025 

13-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1090 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI dl; 

naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 08 rUb 9026 

13-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1091 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar   

40 rUb rbs;RksYgB½t’man 9027 

13-11-2015 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1115¼1092 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐCUnm®nþIraCkar   

30 rUb rbs;RksYgcMnYn 4 9030 

II-raCrdæaPi)al 
 

1-GnuRkwtü  

13-11-2015 -GnuRkwtüelx 154 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9033 

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 155 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9035 

16-11-2015 -GnuRkwtüelx 156 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9037 

10-11-2015 -GnuRkwtüelx 1142 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 9039 

2-esckþIseRmc 

12-11-2015 -esckþIseRmcelx 89 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkarcMeBaHkic©sRmab;erobcM 

nItiviFIepÞr karRKb;RKgkarlk;b½NÑcUlTsSnaGgÁr 9087 

 



K  

III-kargarbNþaRksYg 

1- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

07-9-2015 -Rbkaselx  516 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un CI ét sUvIg 

eRst begáIteragcRk xarGMe)aHedr 9090 

07-9-2015 -Rbkaselx  517 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un v:ayvIPI eRtDIg 

begáIteragcRkkat;edrsemøókbMBak;  9093 

07-9-2015 -Rbkaselx  518 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un sµat esIuts_ 

eGneFIR)ay ¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  9096 

07-9-2015 -Rbkaselx  519 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un eGmiNin 

hÁamuin ¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak;  9099 

07-9-2015 -Rbkaselx  520 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un dab;Eb‘lyU>GIu>CI>sIu 

emnUehVkqWrIg lImIFIt begáIteragcRk plitkabUbs<ay kabUbyYr nigfg;  9102 

09-9-2015 -Rbkaselx  537 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un GlvInefk 

hÁamuin emnUehVkqWrIg xb begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9105 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0592 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarpøas;bþÚrnamkrN_/ TIsñak;kar/ 

EkERbkmµvtßúGaCIvkmµ nigtmál;Tuklkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  b‘uneQOn Giunevs 

emn RKub 

 

9108 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0594 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  sVIs jÚ lIhV m:aj ¬exmbUDa¦  

 

9110 

20-01-2015 

 

-lixitelx 0595 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarbegáInedImTuncuHbBa¢I 

BaNiC¢kmµ nigtmál;Tuk lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  CIb m:ug sIuemn xbePIersin  

 

9112 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0596 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  QI r:ug DIevLúbmiun  

 

9114 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0597 BN>cbB sþIBI karTTYlcuHbBa¢InUvkarEkERb nigtmál;Tuk 

lkçnþik³fµI rbs;Rkumh‘un  ed lIsIu RKúb ¬exmbUDa¦ DIevLúbmiun lImIFIt 

 

9116 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9006



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9007



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9008



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9009



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9010



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9011



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9012



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9013



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9014



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9015



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9016



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9017



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9018



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9019



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9020



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9021



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9022



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9023



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9024



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9025



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9026



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9027



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9028



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9029



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9030



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9031



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9032



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9033



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9034



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9035



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9036



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9037



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9038



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9039



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៥ សប្តាហ៍ទី ៣  ថ្ងេទី ១៩ ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9040
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