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k        N22/19 RtImasTI1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü 

23-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼296 sþIBI karbBa©b;muxtMENg nigzan³elakCMTav 

m:m datßalIENt BITIRbwkSasemþc neratþm sirivuDÆ smaCikRkumRbwkSaFmµnuBaØ 

manzan³esµI GnurdæelxaFikar 2419 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼319 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS     

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 11rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 2420 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼320 sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐdl;m®nþIraCkar 

64 rUb énRkbx½NÐm®nþICan;x<s;svnkmµ rbs;GaCJaFrsvnkmµCati 2422 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼321 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys shemRtI fñak; mhaesna cMeBaH elaksa®sþacarü Yoshiaki Ishizawa 2426 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼322 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys RBHraCaNacRkkm<úCa fñak; GsSb£T§i cMeBaH elakvrGKÁanurkSfñak;elx1   

mas KwmeGg 2427 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼323 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesrIvDÆn_ cMeBaH elak GaMg y:ugsIun (Ang Yong- 

Sing) 2428 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼324 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys munIsaraP½NÐ tamlMdab;fñak; cMeBaH RBHsgÇ nigGs;elak cMnYn 06 GgÁ¼rUb 2429 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼325 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sSriy-

ys CatUbkar cMeBaH RBHsgÇ nigÉk]tþm cMnYn 04 GgÁ¼rUb 2430 

28-02-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0219¼326 sþIBI karEtgtaMg elak rtn³ sm,tþi Ca 

]kj:a 2431 

 

 



x 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼328 sþIBI karpþl;nItism,TaeLIgvij[eQµaH  

sIum suvNÑnI ehA sIum v:an;nI ePTRbus ekItéf¶TI13 Exmkra  qñaM 1976 

EdlRtUv)anhamXat;min[eFVIskmµPaB neya)aysRmab;ryHeBl5 ¬R)aM¦ qñaM 

tamGMNacsaldIkarelx³ 340¬q¦ cuHéf¶ TI16 Exvicäika qñaM2017 rbs; 

tulakarkMBUl 2432 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼329 sþIBI karEtgtaMg CardæelxaFikar nigCaGnu 

rdæelxaFikar énRksYgksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT cMnYn 03rUb 2433 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼330 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQµaH  

GaMg maltI ePTRbus ekItéf¶TI05-08-1956 EdlRtUv)antulakarseRmc 

pþnÞaeTasdak;Bn§naKar BIbTkarekgykplRbeyaCn_edayxusc,ab; tamGMNac 

salRkmRBhµTNÐsßaBrelx 14 ¬K¦ cuHéf¶TI 12-02-2016 rbs;sala 

dMbUgextþkNþal 2434 

02-03-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0319¼331 sþIBI karEtgtaMgÉk]tþm Ék suncan; 

CaGnuRbFanRkumRbwkSasþarGPivDÆn_vis½yksikmµnigCnbTbEnßmelImuxgarbc©úb,nñ 2435 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

25-03-2019 -GnuRkwtüelx 50 GnRk>bk sþIBI karelIkTwkcitþEpñkKy sRmab;shRKasFun 

tUcnigmFüm 2436 

25-03-2019 -GnuRkwtüelx 51 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlGRtaBn§Ky GRtaGakrBiess 

nigGRtaGakrnaMecjelImuxTMnijmYycMnYn 2441 

28-03-2019 -GnuRkwtüelx 52 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 2447 

05-03-2019 - GnuRkwtüelx 276 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar  2449 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 278 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2454 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 279 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2455 

 

 



K 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 280 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2457 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 281 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2458 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 282 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 2462 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 283 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2464 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 284 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2465 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 285 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgpøas;bþÚrmuxgar nayTahan 2467 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 286 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2469 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 287 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 2471 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 288 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2472 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 289 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2473 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 290 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2474 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 291 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 2476 

06-03-2019 - GnuRkwtüelx 292 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 2478 

2-esckþIseRmc 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 43 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,I 

RtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 

rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2480 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 44 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,I 

RtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 

rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2487 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 45 ssr sþIBI karbegáItRkumkargarfñak;CaticuHmUldæanedIm,I 

RtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI4 

rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa 2490 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 46 ssr sþIBI karbegáItGgÁPaBGñknaMBaküraCrdæaPi)al 2493 

 

 



X 

06-03-2019 -esckþIseRmcelx 47 ssr sþIBI karEtgtaMgsmasPaBénGaCJaFrCatiTb;sáat; 

GavuFKImI nuyekøEG‘r CIvsa®sþ nigviTüúskmµ 2497 

 III-kargarbNþaRksYg 

  TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 139 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;sala]T§rN_ nigmhaGyükar 2499 

06-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 146 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 enAviTüasßanbec©kviTüakMBg;eQITal énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2506 

21-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 179 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;GKÁnaykdæaneRbgkat énRksYgEr:nigfamBl 2512 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 188 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 RbcaMenAGaCJaFrCatisMbUréRBKuk énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 2516 

25-02-2019 -RbkasGnþrRksYgelx 191 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM2019 rbs;KN³kmµaFikarCatiTenøemKgÁkm<úCa énRksYgFnFanTwk nig]tuniym 2523 

 

 



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24192419



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24202420



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24212421



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24222422



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24232423



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24242424



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24252425



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24262426



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24272427



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24282428



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24292429



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24302430



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24312431



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24322432



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24332433



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24342434



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24352435



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24362436



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24372437



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24382438



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24392439



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24402440



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24412441



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24422442



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24432443



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24442444



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24452445



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24462446



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24472447



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24482448



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24492449



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24502450



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24512451



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24522452



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24532453



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24542454



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24552455



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24562456



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24572457



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24582458



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24592459



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24602460



ឆា  ំទី១៩ លខ ២២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 24612461
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