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k         N20/17  RtImasTI 1 
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I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt

RBHraCRkwtü  
24-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼228 sþIBI karEtgtaMg elak Kg; RkIg  Ca ]kj:a 1904 

27-02-2017 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼229 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gñk]kj:a Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 29 

rUb¼GgÁ 1905 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼230 sþIBI karbþÚr nigtemøIgRbePTRkbx½NÐ 

zannþrs½kþi nigfñak; CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 02 rUb rbs;RksYgGb;rM yuvCn 

nigkILa 1907 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼231 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm nYn dajiúl Ca

GnurdæelxaFikar RksYgGPivDÆn_CnbT 1908 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼232 sþIBI karEtgtaMg Ék]tþm yI em:A Ca

GnurdæelxaFikar RksYgTMnak;TMngCamYyrdæsPa RBwT§sPa nigGFikarkic© bEnßmelI 

muxgarbc©úb,nñ 1909 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼233 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ elakCMTav 

dYg v:an;edt CaTIRbwkSaGmRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ manzan³esI 

GKÁnayk 1910 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼234 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³ dl;m®nþI

raCkar 02 rUb énRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ CaGKÁelxaFikarrg 

énGKÁelxaFikardæanKN³kmkarsRmab;edaHRsaybBaaðkUdkm )atukmenAtamRKb; 

muxsBaØa manzan³esI GKÁnayk 1911 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼235 sþIBI karepÞrbBa©Úl CakrNIBiess elak 

can; cMNan énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 1912 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼236 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;naynKr)al 

fñak;]tþmesnIy_; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa énRksYgmhaépÞ cMnYn 06 rUb 1913 

 



x 
27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼237 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi fñak;]tþmesnIy_; 

dl;naynKr)alCan;x<s; Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa RksYgmhaépÞ cMnYn 02 rUb 1914 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼238 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy 

ys tamlMdab;fñak; cMeBaH elak nigkgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 10 rUb 1915 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼239 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys suvtßara tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak nigelakRsI cMnYn 10 rUb 1916 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼240 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriy

ys RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak cMnYn 11 rUb 1917 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼241 sþIBI karEtgtaMg elakRsI Xun RsI Ca 

]kj:a 1918 

27-02-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0217¼242 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi dl;nayTahan 

fñak;]tþmesnIy_; nigfñak;vresnIy_ énkgeyaFBlexmrPUminÞ cMnYn 19 rUb 1919 

II-raCrdæaPi)al

GnuRkwtü 
03-03-2017 -GnuRkwtüelx 33 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlmaRta 1 énGnuRkwtüelx 34

GnRk>bk cuHéf¶TI 04 Ex mIna qñaM 2016 sþIBI karEksRmYltYnaTI nigParkic© 

rbs;RksYgbrisßan nigrbs;RksYgksikm rukçaRbmaj; nigensaT Bak;B½n§nwg 

smtßkic© nigkarRKb;RKgtMbn;vinieyaKGPivDÆn_sm,TandIesdækic¢ nigkarRKb; 

RKgtMbn;karBar nigGPirkSéRBeQI nigClpl 1921 

24-02-2017 - GnuRkwtüelx 217 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kiþ nigfñak;m®nþIraCkar 1924

24-02-2017 - GnuRkwtüelx 218 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kiþ nayTahan 1993

27-02-2017 -GnuRkwtüelx 219 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgsmasPaBRkumRbwkSaCati 

KNenyü 1999 

III-kargarbNþaRksYg 
TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

20-02-2017 -RbkasGnþrRksYgelx 175 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTan sRmab; 

qñaM 2017 rbs;saklviTüal½y Ca sIum kMcaymar 2002  



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19041904



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19051905



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19061906



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19071907



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19081908



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19091909



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19101910



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19111911



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19121912



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19131913



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19141914



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19151915



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19161916



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19171917



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19181918



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19191919



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19201920



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19211921



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19221922



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19231923



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19241924



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19251925



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19261926



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19271927



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19281928



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19291929



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19301930



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19311931



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19321932



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19331933



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19341934



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19351935



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19361936



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19371937



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19381938



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19391939



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19401940



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19411941



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19421942



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19431943



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19441944



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19451945



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19461946



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19471947



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19481948



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19491949



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19501950



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19511951



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19521952



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19531953



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19541954



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19551955



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19561956



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19571957



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19581958



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19591959



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19601960



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19611961



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19621962



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19631963



ឆា  ំទី១៧ លខ ២០  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19641964
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