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k         N10/19 RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

10-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼028 sþIBI karbnßyry³eBlTTYlrgeTascMnYn 6 

Ex 9 Ex 12 Ex [TNÐit cMnYn 1101 nak; kñúg»kasGbGrsaTrxYbelIkTI 20 

énTivaneya)ayQñHQñH 29 FñÚ qñaM 2018 Edl)anxitxMEkERbxøÜn)anl¥kñúg 

ry³eBlrgeTaskñúgBn§naKarknøgmk                            ¬tmkBI raCkic©elx 09¦ 1067 

14-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼067 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm elakCMTav Gs;elak nigelakRsI cMnYn 219 rUb 1098 

15-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼068 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH    

Kg; KaM ePT Rbus ekItéf¶TI 06 Ex emsa qñaM 1941 EdlRtUv)anhamXat; 

min[eFVIskmµPaBneya)aysRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦ qñaM tamGMNacsaldIka 

elx³ 340 ¬q¦ cuHéf¶TI 16 Ex vicäika qñaM 2017 rbs;tulakarkMBUl 1102 

15-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼069 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH    

Kg; bUr:a ePT Rbus ekItéf¶TI 20 Ex kBaØa qñaM 1974 EdlRtUv)anhamXat; 

min[eFVIskmµPaBneya)aysRmab;ry³eBl 5 ¬R)aM¦ qñaM tamGMNacsaldIka 

elx³ 340 ¬q¦ cuHéf¶TI 16 Ex vicäika qñaM 2017 rbs;tulakarkMBUl 1103 

15-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼070 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;elakCMTav 

eTB sav:un CaTIRbwkSaRksYgB½t’man manzan³esµI GKÁnayk 1104 

15-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼071 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav RsUy suCati 

CaGKÁnayk énGKÁnaykdæanyuvCn RksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1105 

15-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼072 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak esA b‘unlaP 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ mkzannþrs½kþi ]tþmesnIy_RtI naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa 1106 

 



x  

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼073 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm      

xwm sMGat CaGKÁelxaFikarrg énGKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaCatikm<úCa 

edIm,Ikumar manzan³esµI GKÁnayk enARksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta 1107 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼074 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgBaNiC¢kmµ cMnYn 02 rUb 1108 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼075 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CaTIRbwkSa 

RksYgB½t’man cMnYn 03 rUb 1109 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼076 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm em:A riT§Ifa Ca 

GnurdæelxaFikarRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT 1110 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼077 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm h‘ag kaNul 

CaGnurdæelxaFikar RksYgEpnkar 1111 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼078 sþIBI karEtgtaMgCaGnurdæelxaFikar RksYg 

B½t’man cMnYn 2 rUb 1112 

16-01-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0119¼079 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;Ék]tþm 

]tþmesnIy_eTa sug m:UrItüa  CaTIRbwkSaGaCJaFrCatiRbyuT§RbqaMgeRKOgejón man 

zan³esµI GKÁnayk 1113 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

28-01-2019 -GnuRkwtüelx 23 GnRk>bk sþIBI karTTYlsÁal;karbþÚreQµaH saklviTüal½y 

hSam:an; eTACa saklviTüal½yGnþrCatipar:ahÁn 1114 

28-01-2019 -GnuRkwtüelx 24 GnRk>bk sþIBI karbþÚreQµaHviTüasßanGPivDÆn_shRKin 

PaBkm<úCa-\NÐa eTACaviTüasßanCatishRKinPaB nignvanuvtþn_ manzan³esµI 

fñak;GKÁnaykdæan 1116 

28-01-2019 -GnuRkwtüelx 25 GnRk>bk sþIBI karERbkøaymCÄmNÐlbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 

extþbnÞaymanC½y eTACaviTüasßanBhubec©keTsextþbnÞaymanC½y 1120 

 



K  
28-01-2019 -GnuRkwtüelx 26 GnRk>bk sþIBI karERbkøaymCÄmNÐlbNþúHbNþalviC¢aCIv³ 

extþkMBg;FM eTACaviTüasßanBhubec©keTsextþkMBg;FM 1124 

16-01-2019 -GnuRkwtüelx 42 GnRk>tt sþIBI karepÞrRkbx½NÐ nayTahan 1128 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 43 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1129 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 44 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1131 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 45 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1132 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 46 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþI 

nKr)alCatikm<úCa 1134 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 48 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1136 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 49 GnRk>tt sþIBI karEksRmYl nigbMeBjbEnßmsmas 

PaBKN³kmµaFikarCatisnþisuxlm¥smuRT 1139 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 50 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1143 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 51 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1145 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 52 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1147 

18-01-2019 -GnuRkwtüelx 53 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1151 

2-esckþIseRmc 

15-02-2019 -esckþIseRmcelx 12 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBKN³kmµaFikar 

CatisuvtßiPaBcracrN_pøÚveKak 1152 

III-kargarbNþaRksYg 

 TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

31-12-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 1663 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyücMNUlenA 

RksYgeTscrN_ 1155 

31-12-2018 -saracrENnaMelx 012 shv  sþIBI karGnuvtþc,ab;sþIBIhirBaØvtßú sRmab;karRKb;RKg 

qñaM 2019 rbs;rdæ)alfñak;eRkamCati 1158 

 

 





តមកពីរា ជកិច្ច លខ ០៩

ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10671067



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10681068



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10691069



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10701070



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10711071



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10721072



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10731073



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10741074



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10751075



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10761076



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10771077



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10781078



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10791079



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10801080



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10811081



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10821082



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10831083



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10841084



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10851085



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10861086



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10871087



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10881088



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10891089



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10901090



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10911091



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10921092



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10931093



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10941094



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10951095



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10961096



បញ្ច ប់

ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10971097



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10981098



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 10991099



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11001100



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11011101



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11021102



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11031103



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11041104



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11051105



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11061106



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11071107



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11081108



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11091109



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11101110



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11111111



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11121112



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11131113



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11141114
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11331133
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11421142
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11471147



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11481148



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11491149



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11501150



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11511151
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11571157
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11631163



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11641164



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11651165
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11671167
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ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11691169



ឆា  ំទី១៩ លខ ១០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 11701170
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