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k        N88/19 RtImasTI4 

   matika     
 

I-RBHraCxuTÞkal½yRBHmhakSRt  

1-RBHraCRkm 

02-11-2019 -RBHraCRkm ns¼rkm¼1119¼015 sþIBI karRbkas[eRbIc,ab;sþIBI karGnum½t 

yl;RBmelIkic©RBmeRBogrvagRBHraCaNacRkkm<úCa nigGgÁkarhamXat;GavuFKImI 

sþIBI buBVsiT§inigGP½yÉksiT§irbs;GgÁkarhamXat;GavuFKImI 10511 

2-RBHraCRkwtü 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1555 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm Gs;elak elakRsI nigkBaØa cMnYn 66 rUb 10535 

10-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1556 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Gs;elak elakRsI kBaØa nigRBHsgÇ cMnYn 58 rUb¼GgÁ 10537 

11-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1557 sþIBI karelIkElgeTas[TNÐiteQµaH     

eQOn can;fn ehA em:A ePT Rbus Gayu47qñaM BIbTkan;kab;GavuF nig 

RKab;rMesvKµanlixitGnuBaØat ecjb½NÑsMKal;siT§ieRbIR)as;GavuFeRKOgpÞúH nig 

RKab;rMesvBMuEmnCasmtßkic© nigbTEkøgbnøMÉksarsaFarN³ nigeRbIR)as;Éksar 

saFarN³Ekøg tamGMNacsaldIkaelx170 cuHéf¶TI7 ExsIha qñaM2013 

rbs;tulakarkMBUl 10539 

11-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1558 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr tamsBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak eXøat m:anInpaleXøemn ¬CLAUS MARTIN PAUL 

CLEMENTS¦ CnCatiGaløWm:g; sBa¢atiGaløWm:g edaybþÚreQµaHCa ern KIm ¬REN 

KIM¦ 10540 

11-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1559 sþIBI karpþl;eKarmgarelak Pirmü 

viciRtdar:a Ca ]kj:a 10541 

 

 



x 

11-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1560 sþIBI karpþl;eKarmgarelak  mIn h‘an Ca 

]kj:a 10542 

11-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1561 sþIBI kareR)asRBHraCTan cMeBaH 

KN³Tak;TgbreTsmCÄimbkSkumµúynIsþevotNam nUveRKOg\sSriyys shemRtI 

fñak; mhaesrIvDÆn_ 10543 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1562 sþIBI kartemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

]tþmGKÁanurkSBn§naKar dl;m®nþIBn§naKar 04 rUb énRkbx½NÐm®nþIBn§naKar 

RksYgmhaépÞ 10544 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1563 sþIBI karEtgtaMg nigpþl;zan³Ék]tþm 

pat; salIn CaRbFanelxaFikardæan énGgÁPaBGñknaMBaküraCrdæaPi)al man 

zan³esµI GKÁnayk 10545 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1564 sþIBI karniiy½tkmµtemøIgRkbx½NÐ zannþrs½kþi 

nigfñak; tamGtItPaBkargar dl;m®nþIraCkar 04 rUb eTAkñúgRkbx½NÐm®nþIRKb;RKg 

rdæ)al enARksYgesdækic© nighirBaØvtßú 10546 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1565 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak G‘‘U yInyU ¬WU JEN-YOU¦ CnCaticin sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 10547 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1566 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak TU CaMg ¬DU JIANG¦ CnCaticin sBa¢aticin  10548 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1567 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak FU CaGIu  ¬TU CHIA-YI¦ CnCaticin sBa¢aticin ¬étv:an;¦ 

edaybþÚreQµaHCa FU ]tþm  ¬TU OUDOM¦ 10549 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1568 sþIBI kareR)asRBHraCTan nUveRKOg\sS- 

riyys munIsaraP½NÐ fñak; mhaesna cMeBaH Gs;elak nigRBHsgÇ cMnYn 02 rUb¼GgÁ 10550 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1569 sþIBI kareR)asRBHraCTan Cakic©bcäamrN³ 

cMeBaHsBelak em:A esaP½N nUveRKOg\sSriyys munIsaraP½NÐ fñak; 

mhaesrIvDÆn_  10551 

 



K 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1570 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 237 rUb 10552 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1571 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys esnaC½ysiT§ cMeBaH kgkmøaMgRbdab;GavuF cMnYn 04 rUb 10561 

12-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1572 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 13 rUb 10562 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1573 sþIBI kareR)asRBHraCTannUveRKOg\sS- 

riyys tamlMdab;fñak; cMeBaH Ék]tþm nigelakCMTav cMnYn 04 rUb 10563 

16-10-2019 -RBHraCRkwtü ns¼rkt¼1019¼1574 sþIBI karpþl;sBa¢atiExµr edaysBa¢atUb- 

nIykmµdl;elak cag suIqav ¬ZHANG SHICHAO¦ CnCaticin sBa¢aticin 

edaybþÚreQµaHCa c½nÞ sMNag ¬CHAN  SAMNANG¦ 10564 

II-raCrdæaPi)al 

1-GnuRkwtü  

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 157 GnRk>bk sþIBI karepÞr\NTanfvika 10565 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 158 GnRk>bk sþIBI kareFVIGnubeyaK bþÚrcMNat;fñak; 

BIRTBüsm,tþisaFarN³rbs;rdæ mkCaRTBüsm,tþiÉkCnrbs;rdæ 10567 

31-10-2019 -GnuRkwtüelx 159 GnRk>bk sþIBI karEksRmYlépÞbwgeCIgÉk nigRbLay 

sßitkñúgxNÐmanC½y nigxNÐdegáa raCFanIPñMeBj nigRkugtaexµA extþkNþal 10570 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1298 GnRk>tt sþIBI karCUnemdaykargar 10573 

24-10-2019 -GnuRkwtüelx 1305 GnRk>tt sþIBI kareFVIniy½tkmµtemøIgzannþrs½kþi nigfñak; 

m®nþIraCkar 10617 
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2-esckþIseRmc  

18-10-2019 -esckþIseRmcelx 166 ssr sþIBI karpøas;bþÚr nigbMeBjbEnßmsmaCik smaCika 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþmYycMnYn 10619 

18-10-2019 -esckþIseRmcelx 168 ssr sþIBI karbMeBjbEnßmsmaCik smaCika 

Rkumkargarfñak;CaticuHmUldæan edIm,IRtYtBinitü nigKaMRTkarGnuvtþkmµviFIneya)ay 

nigyuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 4 rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa enAextþkMBg;qñaMg 10622 

III-kargarbNþaRksYg   

TIsþIkarrdæm®nþIRksYgesdækic© nig hirBaØvtßú 

22-07-2019 -Rbkaselx 679 shv>Rbk sþIBI kardak;[GnuvtþRkmsIlFm’viC¢aCIv³ 

m®nþIGFikarkic©hirBaØvtßú                                                         10625 

23-09-2019 -esckþIseRmc 085 shv  sþIBI karEksRmYl nigbEnßmsmasPaBRkumkargarfvika 

kRmitépÞkñúgGgÁPaBfvika                10632 
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ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055510555



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055610556



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055710557



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055810558



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1055910559



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056010560



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056110561



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056210562



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056310563



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056410564



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056510565



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056610566



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056710567



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056810568



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1056910569



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057010570



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057110571



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057210572



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057310573



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057410574



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057510575



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057610576



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057710577



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057810578



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1057910579



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058010580



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058110581



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058210582



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058310583



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058410584



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058510585



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058610586



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058710587



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058810588



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1058910589



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059010590



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059110591



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059210592



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059310593



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059410594



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059510595



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059610596



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059710597



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059810598



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1059910599



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060010600



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060110601



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060210602



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060310603



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060410604



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060510605



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060610606



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060710607



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060810608



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1060910609



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061010610



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061110611



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061210612



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061310613



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061410614



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061510615



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061610616



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061710617



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061810618



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1061910619



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062010620



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062110621



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062210622



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062310623



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062410624



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062510625



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062610626



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062710627



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062810628



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1062910629



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063010630



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063110631



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063210632



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063310633



ឆា  ំទី១៩ លខ ៨៩  ីមា សទី ០៤ ឆា  ំ ២០១៩ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 1063410634
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       ព្រះរាជក្រម   ព្រះរាជក្រឹត្រយ   អនុក្រឹត្រយ   ស្រចក្តីសម្រច   សារាចរ   ប្រកាស

សារបាន

សូមរក្សាសិទ្ធិនិងបោះពុម្ពដោយនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច ន្
អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី




