
                                                                                                                                            
k        N°89/1504/12/2015 

   matika     
 

I-RkumRbwkSaFmµnuBaØ 

01-12-2015 -esckþIseRmcelx 158¼006¼2015 kbF>c cuHéf¶TI 01 Ex FñÚ qñaM 2015 

elIsMNMuerOg elx 259¼006¼2015 cuHéf¶TI 16 Ex vicäika qñaM 2015 

 

9452 

II-raCrdæaPi)al 
 

1-GnuRkwtü  

23-11-2015 -GnuRkwtüelx 160 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 2 énGnuRkwtüelx 

125 GnRk>bk cuHéf¶TI 5 ExkBaØa qñaM 2008 sþIBIkarbegáIttMbn;esdækic© 

BiessKirIsaKr ekaHkug 9461 

27-11-2015 -GnuRkwtüelx 161 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9465 

01-12-2015 -GnuRkwtüelx 1170 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)alCati 9467 

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 1171 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgRkumRbwkSaPi)alRKwHsßan 

e)aHBum< nigEckpSay 9468 

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 1172  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9470 

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 1173  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9471 

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 1174  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9472  

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 1175  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9473  

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 1176  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9475  

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 1177  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9484  

02-12-2015 -GnuRkwtüelx 1178  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9485 

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1179  GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyys shemRtI 9486 

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1180  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9487 

 -GnuRkwtüelx 1181  GnRk>tt minTan;)anTTYl 
 

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1182  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9488  

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1183  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 9490 

 



x 

              2-esckþIseRmc 

01-12-2015 -esckþIseRmcelx 94 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCikRkumkargarfñak;Cati 

cuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nig yuT§sa®sþ 

ctuekaNdMNak;kalTI 3 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 

 

 

9491 

III-kargarbNþaRksYg  

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

03-11-2015 -RbkasrYmelx 1452 shv>Rbk sþIBI karpþl;rgVan;elIkTwkcitþCUnRksYgEr: 

nigfamBl nig RksYgesdækic© nighirBaØvtßú 9493 

06-11-2015 -saracrENnaMelx 013 shv sþIBI karGnuvtþkic©lT§kmµsaFarN³sRmab; 

muxTMnij nigesvakmµcaM)ac;mYycMnYnEdlRtUveRbIR)as;bnÞan;enAedImqñaMfvika 9506 

2- TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

21-9-2015 -Rbkaselx  559 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un san ehVg 

¬exmbUDa¦ xmePnI lImIFIt begáIteragcRk plitrnaMgsøabRBil nigr)aMgbg¥Üc 9508 

21-9-2015 -Rbkaselx  560 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un hVay sþar 

xtfin hÁaemn ¬exmbUDa¦ lImIFIt begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9511 

21-9-2015 -Rbkaselx  561 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un ®sþg EhlF_ 

GiuneFIeNsinNl begáIteragcRk plitEs,keCIg 9514 

21-9-2015 -Rbkaselx  562 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un vInItun RKUb 

cMkat; begáIteragcRk plit)arI 9517 

21-9-2015 -Rbkaselx  563 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un KøÚrI nItEvr 

GilFIDI begáIteragcRk cak;semøókbMBak; 9520 

21-9-2015 -Rbkaselx  564 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un fb s<½t 

efksßay begáIteragcRk kat;edr nigvaynP½NÐ 9523 

       

 

 



K 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0638 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  FI Giks_ xePo  

 

9526 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0639 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  lI év yIns½r 

 

9528 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0640 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  CI eGhV DI FI xbePIersin 

 

9530 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0641 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  DIg hav xn®sþak;sin 

 

9532 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0642 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  dw RBIemo GgÁr EPels 

 

9534 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0643 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  qayNa CansIu GiuneFIeN 

sinNl ¬exmbUDa¦ GilFIDI 

 

9536 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0644 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  pøavrIsIug ¬exmbUDa¦ v:ssIug 

 

9538 

 

 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9452



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9453



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9454



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9455



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9456



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9457



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9458



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9459



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9460



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9461



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9462



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9463



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9464



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9465



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9466



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9467



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9468



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9469



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9470



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9471



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9472



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9473



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9474



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9475



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9476



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9477



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9478



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9479



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9480



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9481



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9482



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9483



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9484



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9485



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9486



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9487



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9488



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9489



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9490



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៨៩ សប្តាហ៍ទី ១  ថ្ងេទី ០៤ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9491
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