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   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü  
03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼011 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  s‘un CIg ¬SUN JING¦ CnCaticin sBa¢aticin edaysuMbþÚreQμaHCa s‘un 
BnøW ¬ SUN PONLEU¦ 101 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼012 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμμ 

dl;elak   CaMg CInlIn ¬JIANG JINLIN¦ CnCaticin sBa¢aticin  102 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼013 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak   eso hVúg ¬XIE FENG¦ CnCaticin sBa¢aticin edaybþÚreQμaHCa Ca 

sux ¬ CHEA SOK¦ 103 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼014 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak   hug yUs‘ag ¬HUNG JU-HSIANG¦ CnCaticinétv:an; sBa¢aticin étv:an;  104 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼015 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIy 

kmμdl;elak   hug hYrsan ¬HONG HUASHAN¦ CnCaticin sBa¢aticin  105 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼016 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  Gan Cahug ¬AHN JAEHONG¦ CnCatikUer: sBa¢atikUer: 106 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼017 sþIBI karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak  y:ag cavxag ¬YANG ZHAOKANG¦ CnCaticin sBa¢aticin 107 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼018 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμr eday 

KμankarbgçitbgçM dl;elak can; epg ¬CHAN PHENG¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 108 

03-01-2017 

   

-RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0117¼019 sþIBI karGnuBaØat[lHbg;sBa¢atiExμreday 

KμankarbgçitbgçM dl;GñkRsI  eGo sIuedt ¬IE SIDET¦ CnCatiExμr sBa¢atiExμr 

Edlbc©úb,nñkMBugrs;enARbeTssigðburI 109 

 



x  

II-raCrdæaPi)al  
GnuRkwtü 

04-01-2017 -GnuRkwtüelx 03 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRKb;RKgtMbn;rmNIydæan 

sMbUréRBKuk 110 

04-01-2017 -GnuRkwtüelx 08 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nayTahan 121 

04-01-2017 -GnuRkwtüelx 09 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 123 

04-01-2017 -GnuRkwtüelx 10 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nayTahan 124 

05-01-2017 -GnuRkwtüelx 11 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 130 

05-01-2017 -GnuRkwtüelx 12 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþim®nþInKr)alCati 131 

05-01-2017 -GnuRkwtüelx 13 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 132 

05-01-2017 -GnuRkwtüelx 14 GnRk>tt sþIBI kartemIøgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 133 

III-kargarbNþaRksYg 
    TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

23-12-2016 -Rbkaselx 1525 shv>Rbk sþIBI karEksRmYltarag]bsm<½n§Rbkaselx 

1119 shv>Rbk cuHéf¶TI 06 Ex tula qñaM 2016 sþIBIkardak;[eRbIR)as; 

taragBn§Kykm<úCaqñaM 2017 192 

23-12-2016 -Rbkaselx 1535 shv>Rbk sþIBI karGnuBaØatsMviFanFnsRmab;\NeTyü 

Cab;sgS½ycMeBaHFnaKarkñúgRsuk 194 

23-12-2016 -Rbkaselx 1536 shv>Rbk sþIBI cMNat;fñak;énGnuelamPaBsareBIBn§ 198 

23-12-2016 -Rbkaselx 1539 shv>Rbk sþIBI karEksRmYlkalbriecäTdak;lixitRbkas 

Bn§RbcaMEx 201 

 

 



ឆា  ំទី១៧ លខ ០២  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៧ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 101101
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