
                                                                                                                                           
k        N°91/1512/12/2015 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt 
 

RBHraCRkm 

11-12-2015 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1215¼012  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI viesaFnkmµ 

maRta 21 énc,ab; sþIBIlkçnþik³smaCikRBwT§sPa 
 

 

9644 

11-12-2015 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1215¼013  sþIBI karRbkas[eRbI c,ab; sþIBI kar 

Gnum½tyl;RBmelIkic©RBmeRBog rvagraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nig 

rdæaPi)alénshB½n§rusSúI sþIBIkarCMruj nigkarkarBareTAvijeTAmk énvinieyaK 
 

 

9647 

II-raCrdæaPi)al 

 1-GnuRkwtü  

27-11-2015 -GnuRkwtüelx 162 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9669 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 165 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTAénsmaKm 

mitþPaBkm<úCa-éf 9671 

08-12-2015 -GnuRkwtüelx 166 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 7 CMBUkTI 3 én 

GnuRkwtüelx 75 GnRk>bk cuHéf¶TI 19 Ex]sPa qñaM 2009 sþIBI rbb 

]btßmÖeKalneya)aycMeBaHm®nþInKr)alBlI mrN³ bgásøab; )at;xøÜn nigBikar 9676 

08-12-2015 -GnuRkwtüelx 167 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9678 

08-12-2015 -GnuRkwtüelx 168 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 9680 

03-12-2015 -GnuRkwtüelx 1181  GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9682 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 1191  GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9683 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 1192 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9684 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 1193 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 9689 

04-12-2015 -GnuRkwtüelx 1194 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 9694 

 

 



x 

07-12-2015 -GnuRkwtüelx 1201  GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 9697 

 -GnuRkwtüelx 1205  GnRk>tt minTan;)anTTYl  

08-12-2015 -GnuRkwtüelx 1206  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9698 

08-12-2015 -GnuRkwtüelx 1207  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 9699 

 -GnuRkwtüelx 1208  GnRk>tt minTan;)anTTYl  

08-12-2015 -GnuRkwtüelx 1209  GnRk>tt sþIBI karepÞrParkic© nigEtgtaMgmuxtMENg 

m®nþInKr)alCatikm<úCa 9700 

09-12-2015 -GnuRkwtüelx 1210  GnRk>tt sþIBI karCUneRKOg\sSriyysemday munI 

saraP½NÐ fñak;FibDinÞ 9701 

09-12-2015 -GnuRkwtüelx 1211  GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgCMnYykar nigTIRbwkSaGm 

RksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 9702 

              2-esckþIseRmc 

09-12-2015 -esckþIseRmcelx 97 ssr sþIBI karbegáItKN³kmµkaredIMm,IsikSaRsavRCav 

erobcMsMeNIviesaFnkmµc,ab; sþIBI KNbkSneya)ay 9704 

              3-saracr 

08-12-2015 -saracrelx 09 sr sþIBI viFan nignItiviFIénkarerobcM karGnuvtþ karRtYt 

Binitütamdan nigkarvaytémøelIkargarEkTRmg;karRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³ 9706 

III-kargarbNþaRksYg  

1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

23-11-2015 -Rbkaselx 1599 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþfvikakmµviFIeBjelj 

nigGgÁPaBfvikaenARksYg sßab½n cMnYn 11 enAqñaM 2017 9713 

2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ nig sib,kmµ 

25-9-2015 -Rbkaselx  588 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un nIssIun LÚeFIs 

hÁaemn xU GilFIDI begáIteragcRk kat;edrsemøókbMBak; 9715 

 

 



K 

25-9-2015 -Rbkaselx  592 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘umI  

¬exmbUDa¦ v:ayrIg sIusÞwm begáIteragcRk plitExSePøIgeRKÓgbgÁMúeGLicRtÚnic 

sRmab;rfynþ 9718 

25-9-2015 -Rbkaselx  593 ]s>k]>Rbk>09  sþIBI  karGnuBaØat[Rkumh‘un lUesn efksßay  

¬exmbUDa¦ begáIteragcRk plitExSEs,keCIg ExSyWt ExStm,aj ExSbnÞHbiT 

nigeRKÓgbnÞab;bnSM 9721 

3-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgBaNiC¢kmµ 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0653 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  PñMeBj CIg hug ehVg GiuneFI 

eNsinNl 

 

9724 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0654 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYl 

sÁal;CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  eGFIFüÚt Giunevsmiun 

 

9726 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0655 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  san;nI eG®hÁIxlQ½r DIevLúbmiun 

¬exmbUDa¦ 

 

9728 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0656 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  cag & Cwn xn®sþak;sin 

 

9730 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0657 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  v:ag vNÑDI ¬exmbUDa¦ 

 

9732 

21-01-2015 

 

-lixitelx 0658 BN>cbB sþIBI karcuHeQµaHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmµ nigTTYlsÁal; 

CanItibuKÁleBjlkçN³c,ab; rbs;Rkumh‘un  PñMeBj sáayLaj ¬PIPIeGs¦ 

 

9734 

 

 

 

 





ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9644



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9645



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9646



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9647



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9648



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9649



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9650



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9651



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9652



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9653



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9654



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9655



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9656



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9657



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9658



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9659



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9660



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9661



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9662



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9663



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9664



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9665



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9666



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9667



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9668



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9669



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9670



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9671



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9672



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9673



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9674



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9675



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9676



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9677



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9678



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9679



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9680



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9681



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9682



ឆ្នាំទី១៥ លេខ ៩១ សប្តាហ៍ទី ២  ថ្ងេទី ១២ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ រាជកិច្ច ទំព័រ 9683
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