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k         N15/18  RtImasTI 1 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

RBHraCRkwtü   

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼114 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

esot Kwmelog CaTIRbwkSa KN³kmμaFikarCatierobcMbuNüCati-GnþrCati man 

zan³esμI GnurdæelxaFikar  1907 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼115 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³dl;m®nþIraCkar 

02 rUb CaTIRbwkSaRksYgmuxgarsaFarN³  1908 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼116 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi]tþmGKÁanurkS 

Bn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 02 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ  1909 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼117 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþielak EGm bUr 

énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar RksYgmhaépÞ 1910 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼118 sþIBI karepÞrRkbx½NÐelak em:A supl 

énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al RksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ mkzannþrs½kþi 

]tþmesnIy_RtI naynKr)alfñak;]tþmesnIy_ Rkbx½NÐm®nþInKr)alCatikm<úCa én 

RksYgmhaépÞ 1911 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼119 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;tamGtIt 

PaBkargar CakrNIBiess dl;m®nþIraCkar 15 rUb énRkbx½NÐm®nþIRKb;RKgrdæ)al 

enARksYg sßab½n cMnYn 06 1912 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼120 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH ]kj:a  elakCMTav Gs;elak  nigelakRsI cMnYn  20  rUb 1914 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼121 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak  nigelakRsI cMnYn  13  rUb 1915 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼122 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

tamlMdab;fñak;  cMeBaH GñkGgÁm©as; Ék]tþm elakCMTav  nigelakRsI cMnYn  05  rUb 1916 

 



x 
07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼123 sþIBI karEtgtaMgGs;elak cMnYn 02 rUb Ca 

]kj:a 1917 

07-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼124 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sSriyys 

RBHraCaNacRkkm<úCa tamlMdab;fñak;  cMeBaH Gs;elak  cMnYn  02  rUb 1918 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼125 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³CMnYykarÉk]tþm 

»m yuineTog RbFanGgÁPaBRbqaMgGMeBIBukrlYy 02 rUb 1919 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼126 sþIBI karEtgtaMgelakCMTav R)ak; esaP½NnarI 

CaGnurdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al  1920 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼127 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

c½nÞ sMeLg  CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún manzan³esμI GKÁnayk  1921 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼128 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm  

PI lIda CaTIRbwkSaRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún manzan³esμI GKÁnayk  1922 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼129 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak cav éhV ¬ZHAO WEI¦ CnCaticin sBa¢aticin 1923 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼130 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI sIu sWh½r ¬XU SHIHUA¦ CnCaticin sBa¢aticin 1924 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼131 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak cav sIugyan ¬ZHAO XINYUAN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1925 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼132 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elakRsI Qin QIn ¬CHEN QIN¦ CnCaticin sBa¢aticin 1926 

09-02-2018 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼0218¼133 sþIBI  karpþl;sBa¢atiExμr tamsBa¢atUbnIykmμ 

dl;elak dug sWCIg ¬DONG SHIJING¦ CnCaticin sBa¢aticin 1927 

II-raCrdæaPi)al 

GnuRkwtü  
08-02-2018 -GnuRkwtüelx 15 GnRk>bk sþIBI karbegáIttMbn;karBareTsPaB rnamdUnsM  1928  

 



K 
09-02-2018 -GnuRkwtüelx 16 GnRk>bk sþIBI karerobcM nigkarRbRBwtþeTArbs; 

GKÁelxaFikardæan énKN³kmμaFikarCatiRbqaMgBlkm μkumar 1932  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 106 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþim®nþInKr)alCatikm<úCa 1938  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 107 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysuvtßara 1940  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 108 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1944  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 109 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1947  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 110 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 1948  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 111 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1949  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 112 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1950  

06-02-2018 -GnuRkwtüelx 113 GnRk>tt sþIBI karCUnemdayshemRtI 1951 

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 114 GnRk>tt sþIBI karTTYlsÁal;smasPaBRkumRbwkSa 

KN³»sfkarICati sRmab;GaNtþiTI 2 1952  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 115 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgmuxtMENgm®nþIraCkar 1955  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 116 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1957  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 117 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1958  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 118 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1960  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 119 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1962  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 120 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1963  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 121 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1964  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 122 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaymunIsaraP½NÐ 1965  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 123 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1966  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 124 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1969  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 126 GnRk>tt sþIBI kartemøIgfñak;CUnm®nþIraCkar 1972  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 127 GnRk>tt sþIBI kaEtgtaMgm®nþIraCkar énviTüasßanCati 

éRbsNIy_ TUrKmnaKmn_ bec©kviTüaKmnaKmn_ nigB½t’man énRksYgéRbsNIy_ 

nigTUrKmnaKmn_ 1974  

 



X 
07-02-2018 -GnuRkwtüelx 128 GnRk>tt sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak;m®nþIraCkar 1976  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 129 GnRk>tt sþIBI karEtgtaMgm®nþIraCkar 1978  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 130 GnRk>tt sþIBI karepÞr nigEtgtaMgmuxtMENgm®nþInKr)al 

Catikm<úCa 1979  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 131 GnRk>tt sþIBI kartaMgs‘b;kñúgRkbx½NÐm®nþIraCkar 1980  

07-02-2018 -GnuRkwtüelx 132 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaysßabnaCati 1984  

III-kargarbNþaRksYg 
1-TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

01-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 114 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab;qñaM 

2018 rbs;RksYgFnFanTwk nig]tuniym 1986 

02-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 115 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyükrbuerRbTansRmab; 

qñaM 2018 rbs;naykdæan]tþmsikSa énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 1991 

02-02-2018 -Rbkaselx 116 shv>Rbk sþIBI karGnuvtþkic©RBmeRBogsþIBI karecosvag 

karykBn§RtYtKña nigkarbgáarkarkibekgbnøMBn§Bak;B½n§nwgBn§elIR)ak;cMNUl 1996 

02-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 117 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyübuerRbTan rbs; 

RksYgGb;rM yuvCn nigkILa enAGKÁnaykdæaneKalneya)ay nigEpnkar 1999 

02-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 119 shv>Rbk sþIBI karbegáItrC¢eTyübuerRbTansRmab; 

qñaM 2018 rbs;naykdæanGb;rMkumartUc énRksYgGb;rM yuvCn nigkILa 2002 

02-02-2018 -Rbkaselx 121 shv>Rbk sþIBI karbegáIt nigEtgtaMgRkumlT§kmμ rbs;mnÞIr 

esdækic© nighirBaØvtßúextþkMBg;cam 2007 

05-02-2018 -RbkasGnþrRksYgelx 122 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgrC¢eTyükrbuerRbTan 

RbcaMenAGaCJaFrCatisMbUréRBKuk énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 2010 

05-02-2018 -Rbkaselx 123 shv>Rbk sþIBI karEtgtaMgKNenyükr RbcaMenAGaCJaFrCati 

sMbUréRBKuk énRksYgvb,Fm’ nigviciRtsil,³ 2013 

 

 



g 
2-TIsþIkarrdæm®nþIRksYg]sSahkm μ nig sib,kmμ 

14-08-2017 -Rbkaselx 405 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un rI ekA hÁamiun 

GikesssIrI É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnSMsemøókbMBak; 2016 

17-08-2017 -Rbkaselx 407 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un s‘U RBIemor 3 

¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk plitEs,keCIg 2019 

17-08-2017 -Rbkaselx 408 ]s>k]>Rbk 08 sþIBI karGnuBaØat[Rkumh‘un eFnefk 

xmePIhSay ¬exmbUDa¦ É>k begáIteragcRk pliteRKOgbnøas;eTacRkyan ¬kg;¦ 2022 

 

 





ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19071907



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19081908



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19091909



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19101910



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19111911



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19121912



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19131913



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19141914



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19151915



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19161916



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19171917



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19181918



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19191919



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19201920



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19211921



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19221922



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19231923



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19241924



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19251925



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19261926



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19271927



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19281928



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19291929



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19301930



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19311931



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19321932



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19331933



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19341934



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19351935



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19361936



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19371937



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19381938



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19391939



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19401940



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19411941



ឆា  ំទី១៨ លខ ១៥  ីមា សទី ០១ ឆា  ំ ២០១៨ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 19421942
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