
 

 

 

អាជ្ញញ ធរអប្សរា 

អាសយដ្ឋា ន ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អំពិល ររុងង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប  
ទូរសព័ទ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ ឬ (៨៥៥)៦៣ ៧៦ ៦៦ ៧៦ 

ទូរសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៦ ៥៥ ៧៦ 
អ ៊ីមម៉ែល ៖ info@apsaraauthority.gov.kh  

ង្េហទំពរ័ ៖ http://www.apsaraauthority.gov.kh 
 

 មជ្ឈមណ្ឌ លសេវាកមមនៃអាជ្ញញ ធរអប្សរា 
ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 
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ការសេញេូលសោយឥតប្ង់នលៃ កនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង េគ្ាប្់គណ្ៈ
គ្ប្តិភូផ្ៃូវការរែឋ 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្េញេូលង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថលរន ងតំបនឧ់ទានអងគរ នងិតំបន់មែលអាជ្ញញ ធរ
អបសរារេប់រេង សរាប់េណៈរបតភូិផលូវការរែា 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធ
រអបសរា 

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលជូ់្នសរាប់របតភូិផលូវការមែលអង្ ជ្ ៊ីញមរតមរយៈររសួង មនទ៊ីរ នងិ    
សាថ បន័រែានានា ង្ែ៊ីមប៊ីបំង្ពញទសសនរេិចផលូវការរន ងឧទានអងគរ និងតំបន់មែល
អាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង រន ងរយៈង្ពលមនិង្ល៊ីសព៊ី ០២ថ្ថៃ  

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 របកាសរមួអនតរររសួងរវាងទ៊ីសត៊ីការេណៈរែាមន្តនត៊ី និងររសួងង្សែារិេច និង
ហរិ ដ្វតថ  ង្លេ៧៤ េ ោះថ្ថៃទ៊ី៣១ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០១ សត៊ីព៊ីការេូលរន ង
រមណ៊ី យដ្ឋា នអងគរ ង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថល 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

េណៈរបតិភូមែលអង្ ជ្ ៊ីញមរតមរយៈររសួង មនទ៊ីរ និងសាថ បន័រែានានា ង្ែ៊ីមប៊ី
បំង្ពញទសសនរិេចជ្ញផលូវការរែាង្ៅរពោះរាជ្ញណាេរររមព ជ្ញ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ០៥ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ)  
 ឥតបង់ថ្ថលង្សវា 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 លិេិតង្សន៊ីស ំរបសរ់រសួង មនទ៊ីរ នងិសាថ បន័រែានានា 
 រតូវបញ្ជជ រ់ឱ្យបានេាសល់ាស ់  អំព៊ីកាលបរងិ្េេទមែលេណៈរបតិភូរតូវ
េូលទសសនារបាសាទ 

 ប ជ្ ៊ីង្ ម្ ោះេណៈរបតិភូជ្ញអរសរឡាតងំ ានង្លេលិេតិឆ្លងមែន និងាន
ង្បាោះរតរបសរ់រសួង មនទ៊ីរ និងសាថ ប័នរែានានាមែលង្សន៊ីស ំង្សវា 

 ភាជ ប់មរជ្ញមួយនូវរមមវធិ៊ី 
ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសង់្សវារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី

ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសេញេូលសោយឥតប្ង់នលៃ កនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ  ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង េគ្ាប្់អនក
គ្ាវគ្ជ្ញវ 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការេូលង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថលរន ងឧទានអងគរ និងតំបនម់ែលអាជ្ញញ ធរអបសរា
រេប់រេង សរាបអ់នរសិរារសាវរជ្ញវ 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធ
រអបសរា 

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលជូ់្នសរាប់អនររសាវរជ្ញវមរព៊ីបណាត សាថ ប័ន អងគការនានាមែលពារ់ពន័ធ
នឹងការរសាវរជ្ញវមផនរវបបធម៌ និងការជ្ួសជ្ លរបាសាទ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 អន ររតឹយង្លេ៥០ អនររ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំ នងិការរបរពតឹតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

 របកាសរមួអនតរររសួងរវាងទ៊ីសត៊ីការេណៈរែាមន្តនត៊ី និងររសួងង្សែារិេច និង
ហរិ ដ្វតថ  ង្លេ៧៤ េ ោះថ្ថៃទ៊ី៣១ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០១ សត៊ីព៊ីការេូលរន ង
រមណ៊ី យដ្ឋា នអងគរ ង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថល 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

ររសួង មនទ៊ីរ សាថ បន័ អងគការមែលពារ់ពន័ធ 

សតងដ់្ឋង្សវា  េំនួន ១០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំព៊ីររសួង មនទ៊ីរ សាថ ប័ន អងគការមែលរតូវការង្រប៊ីរបាសង់្សវា 
 សញ្ជជ តិ 
 ជ្ំនាញរបសអ់នរង្សន៊ីស ំន៊ីមយួៗ 
 ង្ ម្ ោះេង្រាង(អន សារណៈានរយៈង្ពលប៉ែ នាម នឆ្ន  ំ ព៊ីឆ្ន ណំាែលឆ់្ន ំ
ណា) 

 ទ៊ីតងំរសាវរជ្ញវ ឬទ៊ីតងំង្ធវ៊ីការរន ងឧទានអងគរ 
 ប ជ្ ៊ីង្ ម្ ោះជ្ញអរសរឡាតងំ 
 កាលបរងិ្េេទេូលសិរារសាវរជ្ញវ និងប ច្ ប ់
 រូបថត ៣x៤ េនំួនព៊ីរសនលឹរ (សរាប់បណ័ណអន ញ្ជដ ត) 
 រូបថត ៤x៦ េំននួព៊ីរសនលរឹ (សរាប់លិេិតអន ញ្ជដ ត) 
 លិេិតឆ្លងមែន (ថតេមលង) 
 បំង្ពញរេិចសនាសរាបអ់នររសាវរជ្ញវរយៈង្ពលមវងររណ៊ី ានថតរូបភាព 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសេញេូលសោយឥតប្ង់នលៃ កនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃដ់ែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គងេគ្ាប្់អនកឆ្ៃងកាត់ 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការេូលង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថលរន ងឧទានអងគរ និងតបំន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរា
រេប់រេងសរាប់អនរឆ្លងកាត ់

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធ
រអបសរា 

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលជូ់្នសរាប់អនរឆ្លងកាត់ឧទានអងគរ និងតបំន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរា
រេប់រេងង្ែ៊ីមប៊ីង្ៅកាន់ទ៊ីតងំង្ផសងៗង្ទៀតង្ែ៊ីមប៊ីបំង្ពញការករ មិនេូលទសស
នារបាសាទ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 របកាសរមួអនតរររសួងរវាងទ៊ីសត៊ីការេណៈរែាមន្តនត៊ី និងររសួងង្សែារិេច និង
ហរិ ដ្វតថ  ង្លេ៧៤ េ ោះថ្ថៃទ៊ី៣១ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០១ សត៊ីព៊ីការេូលរន ង
រមណ៊ី យដ្ឋា នអងគរ ង្ដ្ឋយឥតបង់ថ្ថល 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

ជ្នបរង្ទស 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 េំនួន ០៧ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ)  
 ឥតបង់ថ្ថលង្សវា 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 លិេិតង្សន៊ីស ំរបសរ់រសួង មនទ៊ីរ អងគការជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតនិានាង្ដ្ឋយាន
េ ោះហតថង្លខា និងង្បាោះរតព៊ីរបធានអងគភាព ឬអនរទទួលេ សរតូវ 

 បញ្ជជ រ់ព៊ីង្ោលបំណងថ្នង្សវា និងទ៊ីតងំមែលរតូវង្ធវ៊ីែំង្ណ៊ី រង្ៅឱ្យបាន
េាសល់ាស ់

 រតូវបញ្ជជ រ់ឱ្យបានេាសល់ាសអ់ំព៊ីេំននួថ្ថៃមែលរតូវង្ធវ៊ីែំង្ណ៊ី រឆ្លងកាត ់
 រូបថត ៤x៦ េំននួព៊ីរសនលរឹ សរាប់អនរង្សន៊ីស ំឆ្លងកាត ់
 លិេិតឆ្លងមែន (ថតេមលង) 
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំ មរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការលតរបូ្ភាព ការលតវីសែអូ ៃិងភាពយៃតកនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការថតរូបភាព ថតវ ៊ីង្ែអូ និងថតភាពយនតរន ងឧទានអងគរ និងតំបន់ង្ផសងង្ទៀត
មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធ
រអបសរា 

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលឱ់្យរូបវនតប េគល ឬន៊ីតិប េគលថតរូបភាព ការថតវ ៊ីង្ែអូ នងិភាពយនតរន ង
តំបនឧ់ទានអងគរ និងតំបន់ង្ផសងង្ទៀតមែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង រន ងង្ោល
ង្ៅង្ធវ៊ីជ្ញឯរសារង្ោសនា និងផសពវផាយង្ទសេរណ៍ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 អន ររតឹយង្លេ៥០ អនររ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំ នងិការរបរពតឹតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

រូបវនតប េគល ឬន៊ីតិប េគលរេប់សញ្ជជ ត ិ

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ថ្ថលង្សវា (រពំ ងង្រៀបេំរបកាសអនតរររសួង) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសរូ់បវនតប េគល ឬន៊ីតបិ េគល 
 ង្ប៊ីជ្ញអតថបទថ្នឯរសារានលរខណៈជ្ញសាេ់ង្រឿង ឯរសារង្នាោះរតូវដ្ឋរ់
ឆ្លងង្ៅនាយរដ្ឋា នភាពយនត ថ្នររសួងវបបធមន៌ិងវេិិរតសិលបៈ។ ប៉ែ មនតង្ប៊ី
អតថបទង្នាោះានលរខណៈជ្ញបទយរការណ៍ ឬព័ត៌ានទូង្ៅ ឯរសារង្នាោះ
រតូវដ្ឋរឆ់្លងររសួងព័ត៌ាន 

 រតូវបញ្ជជ រ់អពំ៊ីង្ពលង្វលា កាលបរងិ្េេទ ទ៊ីតងំរបាសាទមែលរតូវថតឱ្យបាន
េាសល់ាស ់

 អាសយដ្ឋា នរបសអ់នរង្សន៊ីស ំ និងង្លេទនំារ់ទនំង  
 ប ជ្ ៊ីសាា រ ឧបររណ៍សរាប់ការថត 
 ប ជ្ ៊ីង្ ម្ ោះអនរេូលរមួជ្ញអរសរឡាតងំ 
 ឯរសារថតេមលងលិេិតឆ្លងមែន 
 ង្ ម្ ោះអនរទទួលេ សរតូវថត ង្ែ៊ីមប៊ីេ ោះរេិចសនា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការលតរបូ្ភាព ៃិងការលតវសីែអូ ទ្យុកជ្ញឯការអៃុេាវរយីក៍នងុេសមៃៀកប្ំពាក់អាពាហព៍ិពាហស៍ៅកនងុឧទ្យាៃ
អងគរ ៃិងតបំ្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការថតរូបភាព និងការថតវ ៊ីង្ែអូទ រជ្ញឯរសារអន សាវរ ៊ីយរ៍ន ងសង្មលៀរបំពារ់
អាពាហ៍ពិពាហ៍មបបរបថ្ពណ៊ី មេមររន ងឧទានអងគរ និងតំបន់ង្ផសងង្ទៀតមែល
អាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលឱ់្យរូបវនតប េគលនូវសិទធរិន ងការថតរូបភាព និងការថតវ ៊ីង្ែអូ ទ រជ្ញអន សាវរ ៊ី
យរ៍ន ងសង្មលៀរបំពារ់អាពាហ៍ពិពាហ៍មបបរបថ្ពណ៊ី មេមររន ងតបំនឧ់ទានអងគរ 
និងតបំន់ង្ផសងង្ទៀតមែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 អន ររតឹយង្លេ៥០ អនររ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំ នងិការរបរពតឹតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

រូបវនតប េគល ឬន៊ីតិប េគលរេប់សញ្ជជ ត ិ

សតងដ់្ឋង្សវា 

 រយៈង្ពល ១០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ឥតបង់ថ្ថលង្សវា (រន ងសង្មលៀរបំពារ់របថ្ពណ៊ី មេមរ) 
 ថ្ថលង្សវា(រំព ងង្រៀបេំរបកាសអនតរររសួងរន ងសង្មលៀរបំពារេ់ សព៊ីរបថ្ពណ៊ី
មេមរ) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសអ់នរង្សន៊ីស  ំ
 រតូវបញ្ជជ រ់អពំ៊ីង្ពលង្វលា កាលបរងិ្េេទ ទ៊ីតងំរបាសាទមែលរតូវថតឱ្យបាន
េាសល់ាស ់

 អាសយដ្ឋា នរបសអ់នរង្សន៊ីស ំ និងង្លេទនំារ់ទនំង  
 ប ជ្ ៊ីសាា រ ឧបររណ៍សរាប់ការថត 
 ប ជ្ ៊ីង្ ម្ ោះអនរេូលរមួជ្ញអរសរឡាតងំ 
 ឯរសារថតេមលងលិេិតឆ្លងមែន បត៊ី និងរបពនធ 
 ភាជ ប់មរជ្ញមួយនូវេរមូសង្មលៀរបពំារ ់
 ឯរសារបញ្ជជ រអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬានតំថ្លរបហារ់របមហល 
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសរៀប្េំពិធីទ្យទ្យួលទាៃអាហារ ៃិងេដមតងេលិបៈជ្ូៃសភញៀវសទ្យេេរកនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរ
អប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្រៀបេំពិធ៊ីទទួលទានអាហារ និងសមមតងសិលបៈជូ្នង្ភញៀវង្ទសេររន ងឧទាន
អងគរ និងតបំន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីេូលរមួេំមណររន ងការផសពវផាយវសិយ័ង្ទសេរណ៍តមរយៈង្ភញៀវង្ទសេរ
មែលេូលរមួរន ងរមមវធិ៊ី 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 អន ររតឹយង្លេ ៥០អនររ.បរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំនិងការរបរពឹតតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

បណាត ររមុហ  នង្ទសេរណ៍ សណាា ោរ ង្ភាជ្ន៊ីយដ្ឋា ន។ល។ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ០៥ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ថ្ថលង្សវា (រពំ ងង្រៀបេំរបកាសអនតរររសួង) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសរ់រុមហ  នង្ទសេរណ៍ សណាា ោរ ង្ភាជ្ន៊ីយដ្ឋា ន។ល។ 
 រតូវបញ្ជជ រ់អពំ៊ីង្ពលង្វលា កាលបរងិ្េេទ នងិទ៊ីតងំរបាសាទមែលរតូវង្រៀបេំ
ពិធ៊ីឱ្យបានេាសល់ាស ់

 រតូវបញ្ជជ រ់អពំ៊ី េំននួង្ភញៀវមែលរតូវេូលរមួរន ងពធិ៊ីឱ្យបានេាសល់ាស ់
 ផតលង់្ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នទំនារទ់ំនងរបសអ់នរមែលទទួលេ សរតូវង្ល៊ី
ការង្រៀបេំពិធ៊ីង្នោះ 

 ង្លេទូរសព័ទទំនារ់ទនំង 
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការគ្ប្កប្អាជ្ីវកមមធុៃតូេ តាមទ្យីលាៃគ្ាាទ្យកនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការរបរបអាជ្៊ីវរមមធ នតូេ តមទ៊ីលានរបាសាទរន ងឧទានអងគរ និងតំបន់
មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលឱ់្យរូបវនតប េគល ឬន៊ីតិប េគលរបរបអាជ្៊ីវរមមធ នតូេ តមទ៊ីលានរបាសាទ
រន ងឧទានអងគរ នងិតបំន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 អន ររតឹយង្លេ ៥០អនររ.បរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី០៩ មេឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សត៊ីព៊ីការ
ង្រៀបេំនិងការរបរពឹតតង្ៅរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែាទាងំអសម់ែលរំព ងរសង់្ៅ និងានអាសយដ្ឋា នេាសល់ាសរ់ន ង
ឧទានអងគរ-ង្សៀមរាប 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៥ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ថ្ថលង្សវា (រពំ ងង្រៀបេំរបកាសអនតរររសួង) 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបរបអាជ្៊ីវរមមធ នតូេ 
 អតតសញ្ជដ បណ័ណ 
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរេសួារ ឬលិេិតបញ្ជជ រទ់៊ីលំង្ៅ 
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំ និងរបង្ភទម េរបរង្សន៊ីស ំរបរបអាជ្៊ីវរមមធ នតូេ 
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសស់វារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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េណំ្ង់លសំៅោឋ ៃគ្ប្ជ្ញពលរែឋ 

ង្ ម្ ោះង្សវា សំណង់លំង្ៅដ្ឋា នរបជ្ញពលរែា 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីមថររាឧទានអងគរឱ្យបានសមរយជ្ញសមបតតិវបបធម៌ជ្ញតិមេមរ នងិជ្ញង្បតរិ
ភណឌ ពភិពង្លារង្ដ្ឋយអន ង្លាមតមន៊ីតិវធិ៊ីនងិបទបប ដ្តតិមែលានជ្ញធរ
ាន 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 រពោះរាជ្ររឹតយង្លេ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងរេប់រេងតបំន់ង្សៀមរាប អងគរ 

 ង្សេរត៊ីសង្រមេង្លេ៧០សសរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី១៦ មេវេិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតប់ទដ្ឋា នថ្នការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ៅតបំន់១ នងិតបំន់២ រន ងតំបន់
រមណ៊ី យដ្ឋា នង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែាទាងំអសម់ែលានផទោះចាស ់ង្ហ៊ីយរំព ងរសង់្ៅង្ល៊ីផទោះង្នាោះតងំព៊ី
យូរលង់មរង្ហ៊ីយ និងានអាសយដ្ឋា នេាសល់ាសរ់ន ងឧទានអងគរ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រតូវការរយៈង្ពល៣០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលង់្សវាង្ដ្ឋយឥតេតិថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំសាងសង់ ជ្ួសជ្ ល (ានង្ៅអាជ្ញញ ធរអបសរា)១េាប ់
 លិេិតបញ្ជជ រ់ការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ី ១េាប ់(លិេិតមែលពារ់ព័នធព៊ីការកាន់
កាប់ និងង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ផសងៗ 

 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ ១េាប ់
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរន ងរេសួារ ១េាប ់
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំែ៊ីឡូត៍ មែលង្សន៊ីស ំសាងសង់ ១េាប ់
 េំនូសបលង់សាថ បតយរមមថ្នសំណង់មែលរតវូស ំសាងសង១់េាប ់
 ង្លេទូរសព័ទមែលរពំ ងង្រប៊ីរបាស ់
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នរតូវានវតតានង្ៅង្ល៊ីទ៊ីតងំង្សន៊ីស ំសាងសង់ង្ពលររមុការករ
េ ោះពិនតិយទ៊ីតងំ។ ររណ៊ី ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នមិនានវតតានង្ល៊ីសព៊ីព៊ីរែង បនាទ ប់
ព៊ីានការណាតជ់្ួបអេគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា នឹងបែិង្សធង្ល៊ីពារយង្សន៊ីស ំ
ជ្ញសវយ័របវតតិ។ 
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េណំ្ង់អគារ ៃិងសហែឋរេនាេមព័ៃធវិេយ័ឯកជ្ៃ 

ង្ ម្ ោះង្សវា សំណង់អោរ នងិង្ហែារេនាសមព័នធវសិយ័ឯរជ្ន 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីមថររាឧទានអងគរឱ្យបានសមរមយ ជ្ញសមបតតិវបបធម៌ជ្ញតិមេមរ នងិជ្ញ
ង្បតិរភណឌ ពភិពង្លារ ង្ដ្ឋយអន ង្លាមតមលិេិតបទដ្ឋា នបញ្ជជ ឱ្យង្ធវ៊ី 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 រពោះរាជ្ររឹតយង្លេ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងរេប់រេងតបំន់ង្សៀមរាប អងគរ 

 ង្សេរត៊ីសង្រមេង្លេ៧០សសរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី១៦ មេវេិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតប់ទដ្ឋា នថ្នការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ៅតបំន់១ នងិតបំន់២ រន ងតំបន់
រមណ៊ី យដ្ឋា នង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 របជ្ញពលរែាមេមរ 
 ន៊ីតិប េគលឯរជ្នមែលានសញ្ជជ តិមេមរ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រតូវការរយៈង្ពលព៊ី៣០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលង់្សវាង្ដ្ឋយឥតេតិថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំសាងសង់ ជ្ួសជ្ ល (ានង្ៅអាជ្ញញ ធរអបសរា)១េាប ់
 លិេិតបញ្ជជ រ់ការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ី ១េាប ់(លិេិតមែលពារ់ព័នធព៊ីការកាន់
កាប់ និងង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ផសងៗ 

 ឯរសារេង្រាងវនិិង្ោេ 
 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ១េាប ់
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរន ងរេួរសារ១េាប ់
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំែ៊ីឡូត៍មែលង្សន៊ីស សំាងសង់១េាប ់
 េំនូសបលង់សាថ បតយរមមថ្នសំណង់មែលរតវូស ំសាងសង១់េាប ់
 ង្លេទូរសព័ទមែលរពំ ងង្រប៊ីរបាស ់
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ាច សសំ់ណង់អោររតូវានវតតានង្ៅង្ល៊ីទ៊ីតងំង្សន៊ីស ំសាងសង ់ង្ពលររមុ
ការករេ ោះពនិិតយទ៊ីតងំ។ ររណ៊ី ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នមនិានវតតានង្ល៊ីសព៊ីព៊ីរែង 
បនាទ បព់៊ីានការណាតជ់្ួបអេគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា នងិបែិង្សធពារយ
ង្សន៊ីស ំជ្ញសវយ័របវតតិ។ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sca_apsara@


េណំ្ង់អគារ ៃិងសហោឋ រេនាេមព័ៃធាធារណ្ៈកនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃដ់ែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
សំណង់អោរ នងិង្ហដ្ឋា រេនាសមព័នធសាធារណៈរន ងតំបន់ឧទានអងគរ នងិ
តំបន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីមថររាឧទានអងគរឱ្យបានសមរមយ ជ្ញសមបតតិវបបធម៌ជ្ញតិមេមរ នងិជ្ញង្បតិ
រភណឌ ពិភពង្លារ ង្ដ្ឋយអន ង្លាមតមលិេិតបទដ្ឋា នបញ្ជជ ឱ្យង្ធវ៊ី 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 រពោះរាជ្ររឹតយង្លេ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងរេប់រេងតបំន់ង្សៀមរាប អងគរ 

 ង្សេរត៊ីសង្រមេង្លេ៧០សសរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី១៦ មេវេិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតប់ទដ្ឋា នថ្នការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ៅតបំន់១ នងិតបំន់២ រន ងតំបន់
រមណ៊ី យដ្ឋា នង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 របជ្ញពលរែាមេមរ ឬសហេមន ៍
 ន៊ីតិប េគលឯរជ្នមែលានសញ្ជដ តិមេមរ 
 អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល 
 អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋា ន 
 ររសួង មនទ៊ីរនានាថ្នរាជ្រដ្ឋា ភិបាល 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រតូវការរយៈង្ពលព៊ី៣០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលង់្សវាង្ដ្ឋយឥតេតិថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំសាងសង់ (ានង្ៅអាជ្ញញ ធរអបសរា)១េាប ់
 លិេិតបញ្ជជ រ់ការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ី ១េាប ់(លិេិតមែលពារ់ព័នធព៊ីការកាន់
កាប់ និងង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ផសងៗ 

 ឯរសារេង្រាង 
 ឯរសារពារព់័នធនងឹការបង្ងោ៊ីត និងការអន ញ្ជដ តេ ោះប ជ្ ៊ីអងគការ មែលង្េោះ
ង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល (សរាប់អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល) 

 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ១េាប ់
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរន ងរេួរសារ១េាប ់
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំែ៊ីឡូត៍មែលង្សន៊ីស សំាងសង់១េាប ់
 េំនូសបលង់សាថ បតយរមមថ្នសំណង់មែលរតវូស ំសាងសង១់េាប ់
 ង្លេទូរសព័ទមែលរពំ ងង្រប៊ីរបាស ់
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ាច សសំ់ណង់អោររតូវានវតតានង្ៅង្ល៊ីទ៊ីតងំង្សន៊ីស ំសាងសង់ង្ពលររុម
ការករេ ោះពនិិតយទ៊ីតងំ។ ររណ៊ី ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នមនិានវតតានង្ល៊ីសព៊ីព៊ីរែង 
បនាទ បព់៊ីានការណាតជ់្ួបអេគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា នងិបែិង្សធពារយ
ង្សន៊ីស ំជ្ញសវយ័របវតតិ។ 
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េណំ្ង់អគារ ៃិងសហោឋ រេនាេមព័ៃធាេនា 

ង្ ម្ ោះង្សវា សំណង់អោរ នងិង្ហដ្ឋា រេនាសមព័នធសាសនា 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីមថររាឧទានអងគរឱ្យបានសមរមយ ជ្ញសមបតតិវបបធម៌ជ្ញតិមេមរ នងិជ្ញ
ង្បតិរភណឌ ពភិពង្លារ ង្ដ្ឋយអន ង្លាមតមលិេិតបទដ្ឋា នបញ្ជជ ឱ្យង្ធវ៊ី 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 

 រពោះរាជ្ររឹតយង្លេ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងរេប់រេងតបំន់ង្សៀមរាប អងគរ 

 ង្សេរត៊ីសង្រមេង្លេ៧០សសរ េ ោះថ្ថៃទ៊ី១៦ មេវេិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតប់ទដ្ឋា នថ្នការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ៅតបំន់១ នងិតបំន់២ រន ងតំបន់
រមណ៊ី យដ្ឋា នង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 ប ពវជ្តិ រេហសថ េណៈរមមការ តំណាងសាសនាង្ផសងៗ 
 អាជ្ញញ ធរមូលដ្ឋា ន 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 ានរយៈង្ពល៣០ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលង់្សវាង្ដ្ឋយឥតេតិថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំសាងសង់ (ានង្ៅអាជ្ញញ ធរអបសរា)១េាប ់
 លិេិតបញ្ជជ រ់ការង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ី ១េាប ់(លិេិតមែលពារ់ព័នធព៊ីការកាន់
កាប់ និងង្រប៊ីរបាសែ់៊ីធល៊ីង្ផសងៗ 

 ឯរសារេង្រាង 
 ឯរសារពារព់័នធនងឹការបង្ងោ៊ីត និងការអន ញ្ជដ តវតត ឬអងគការ សាសនា 
មែលង្េញង្ដ្ឋយររសួងានសមតថរេិចថ្នរាជ្រដ្ឋា ភិបាល 

 ឆ្ោ ឬតតសញ្ជដ ណប័ណណ ១េាប ់
 ង្សៀវង្ៅសាន រ់ង្ៅរន ងរេួរសារ១េាប ់
 បលង់បកា ញទ៊ីតងំែ៊ីឡូត៍មែលង្សន៊ីស សំាងសង់១េាប ់
 េំនូសបលង់សាថ បតយរមមថ្នសំណង់មែលរតវូស ំសាងសង១់េាប ់
 ង្លេទូរសព័ទមែលរពំ ងង្រប៊ីរបាស ់
 បំង្ពញរេិចសនាជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ង្ោបល ់ ប ពវជ្តិ រេហសថ ឬេណៈរមមការតំណាងសាសនា មែលជ្ញាច សសំ់ណង់រតូវ
ានវតតានង្ៅង្ល៊ីទ៊ីតងំង្សន៊ីស ំសាងសង ់ង្ពលររុមការករេ ោះពនិិតយទ៊ីតងំ ។ 
ររណ៊ី  ាច សលំ់ង្ៅដ្ឋា នមិនានវតតានង្ល៊ីសព៊ីព៊ីរែង បនាទ ប់ព៊ីានការណាត់
ជ្ួបអេគនាយរដ្ឋា នអាជ្ញញ ធរអបសរា នងិបែិង្សែពារយង្សន៊ីស ជំ្ញសវយ័ របវតតិ។ 
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ការសលងសភៃង ៃិងលាប្ំណ្ៃ់សៅតំប្ៃឧ់ទ្យាៃអងគរ ៃិងតបំ្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្លងង្ភលង និងលាបណំន់ង្ៅតំបន់ឧទានអងគរ នងិតំបន់មែលអាជ្ញញ ធរ
អបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីអន ញ្ជដ តឱ្យរបជ្ញពលរែាអាេរបតិបតតិរបថ្ពណ៊ី  សាសនា ទំង្នៀមទាល ប់
របសេ់លួនរន ងការង្លងង្ភលងនងិលាបំណនង់្ៅរន ងឧទានអងគរនិងតំបនង់្ផសង
ង្ទៀត មែលសថិតង្ៅង្រកាមសមតថរេិចរេប់រេងរបសអ់ាជ្ញញ ធរអបសរាង្ដ្ឋយធានា
មិនឱ្យប៉ែោះពាល ់ែលត់ថ្មលង្បតិរភណឌ ពិភពង្លារ នងិសណាត ប់ធាន ប់ង្ទសេរណ៍ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការរំណត់
និងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែាមេមរ 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល០៣ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) ង្ែ៊ីមប៊ីផតលឱ់្យលិេិតអន ញ្ជដ ត 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសរ់បជ្ញពលរែា 
 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ ឬង្សៀវង្ៅរេសួារ 

ង្ោបល ់  ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានង្សវាង្នោះឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស របជ្ញពលរែារតូវានលរខណៈ
សមបតតិរបសេ់លួនែូេបានបញ្ជជ រ់ព៊ីតរមូវការឯរសារ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានង្សវា 
ជ្ញពិង្សស អាសយដ្ឋា នទនំារ់ទនំងេាសល់ាស ់រេួរតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ីស ំ
មរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា 

 អនរទទួលបានការអន ញ្ជដ តង្នោះ មិនរតូវផសពវផាយបាណិជ្ជរមមណាមួយ  
ង្ឡ៊ីយ។ 
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ការសរៀប្េំពិធីមងគលការ ឬពិធីសផ្សងៗតាមដប្ប្គ្ប្នពណី្ កនងុតំប្ៃឧ់ទ្យាៃអងគរ 
ៃិងតំប្ៃដ់ែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្រៀបេំពិធ៊ីមងគលការ ឬពធិ៊ីង្ផសងៗតមមបបរបថ្ពណ៊ី  រន ងឧទានអងគរនងិ
តំបន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីអន ញ្ជដ តឱ្យរបជ្ញពលរែាអាេរបតិបតតិរបថ្ពណ៊ី  សាសនា ទំង្នៀមទាល ប់
របសេ់លួន។ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការរំណត់
និងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែាមេមរ នងិជ្នបរង្ទស 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល០៣ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) ង្ែ៊ីមប៊ីផតលឱ់្យលិេិតអន ញ្ជដ ត 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំរបសរ់បជ្ញពលរែា 
 លិេិតបញ្ជជ រ់អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 អតតសញ្ជដ ណប័ណណ ឬង្សៀវង្ៅរេសួារ 

ង្ោបល ់ ង្ៅតមភូមិររថ្នឧទានអងគរ ង្រៅព៊ីង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានង្សវាង្នោះឱ្យបានឆ្ប់
រហ័ស របជ្ញពលរែារតូវានលរខណៈសមបតតិរបសេ់លួនែូេបានបញ្ជជ រ់ព៊ីតរមូវ
ការឯរសារ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានង្សវា ជ្ញពិង្សស អាសយដ្ឋា នទំនារទ់ំនងបាន
េាសល់ាសរ់េួរតូវានទំនារ់ទនំង និងដ្ឋរ់ពាយមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្ន
អាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការផ្តលដ់ផ្ៃទ្យីផ្ៃូវការ េតពីីការកំណ្ត់តំប្ៃ់ការពារនៃឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការផតលម់ផនទ៊ីផលូវការ សត៊ីព៊ីការរណំតត់ំបន់ការពារថ្នឧទានអងគរ នងិតបំន់
មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីែឹងអំព៊ីតំបនអ់ភិររសថ្រពង្ ៊ី     និងតំបនក់ារពារឧទានអងគរ ង្េៀសវាង
ការទិញ-ែូរ និងសាងសង់ង្ដ្ឋយេ សេាប់ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

របជ្ញពលរែា ររុមហ  ន អងគការង្រៅរដ្ឋា ភបិាល និងសាថ ប័ននានា 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៤ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា) 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការផតលង់្សវាខាងង្ល៊ីង្នោះ អនរង្រប៊ីរបាសង់្សវារតូវដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ី
ស ំមរមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសធវើកមមេកិា ទ្យេសៃកិេចេកិាកនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្ធវ៊ីរមមសិរា ទសសនរិេចសិរារន ងឧទានអងគរ និងតំបនម់ែលអាជ្ញញ ធរ
អបសរារេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីផតលក់ារសិរា និងទសសនរេិចសិរាអំព៊ីការករអភិររសរបាសាទរន ង
ឧទានអងគរ និងតបំន់ង្ផសងៗង្ទៀតមែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

និសសតិមេមរ ឬបរង្ទស 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៤ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) សរាបក់ារដ្ឋរ់ពារយស ំរសាវរជ្ញវ 
 រយៈង្ពល ០៧ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) សរាបក់ារដ្ឋរ់ពារយង្សន៊ីស ំទសសនរិេច 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា) 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការអន ញ្ជដ តអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា រតូវមរដ្ឋរព់ារយង្សន៊ីស ំផ្ទទ ល់
ង្ៅមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការយកេណំាកនៃប្ុរាណ្វតថុ ៃិងវតថុសផ្សងសទ្យៀតកនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 
កនងុសគាលសៅពិសាធៃ៍គ្ាវគ្ជ្ញវវិទ្យាាស្តេត កនងុគ្កប្ខ័ណ្ឌ គសគ្ាងេហគ្ប្តិប្តតិការជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរអប្សរា 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការយរសំណាថ្នប រាណវតថ  នងិវតថ ង្ផសងង្ទៀតរន ងតំបន់ឧទានអងគរ នងិតបំន់
មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង រន ងង្ោលង្ៅពិង្សាធន៍រសាវរជ្ញវវទិាសាន្តសតរន ង
ររបេណ័ឌ េង្រាងសហរបតបិតតិការជ្ញមយួអាជ្ញញ ធរអបសរា 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ធវ៊ីង្ធវ៊ីពិង្សាធន ៍នងិរសាវរជ្ញវ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

ថ្ែេូសហរបតិបតតកិារជ្ញមួយអាជ្ញញ ធរអបសរា 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៤ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) សរាបក់ារដ្ឋរ់ពារយស ំរសាវរជ្ញវ 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា)  
 រូបភាពរបសសំ់ណារថ្នប រាណវតថ  នងិវតថ ង្ផសងៗង្ទៀតរន ងង្ោលង្ៅយរ
ង្ៅពិង្សាធន៍រសាវរជ្ញវវទិាសាន្តសត 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការអន ញ្ជដ តអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា រតូវមរដ្ឋរព់ារយង្សន៊ីស ំផ្ទទ ល់
ង្ៅមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការជ្ីកយក ៃិងែឹកជ្ញ្ជូៃលមភក់កនងុតំប្ៃ់ឧទ្យាៃអងគរ ៃងិតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង កនងុសគាលសៅ
ជ្ួេជ្ុលគ្ាាទ្យ 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការជ្៊ីរយរ និងែរឹជ្ ជ្ូ នថមភររ់ន ងតបំនឧ់ទានអងគរ និងតបំនម់ែលអាជ្ញញ ធរ
អបសរារេប់រេង រន ងង្ោលង្ៅជ្ួសជ្ លរបាសាទ 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ផតលឱ់្យរបជ្ញពលរែា ឬសហេមន៍ ន៊ីតបិ េគល អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល អាេជ្៊ី
រយរ និងែឹរជ្ ជ្ូ នថមភរ់រន ងតំបន់អាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង ង្ែ៊ីមប៊ីជ្ួសជ្ ល
របាសាទអងគរ 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 របជ្ញពលរែា 
 ន៊ីតិប េគល 
 អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ១៤ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ)  
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា) 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការអន ញ្ជដ តអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា រតូវមរដ្ឋរព់ារយង្សន៊ីស ំផ្ទទ ល់
ង្ៅមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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ការសរៀប្េំពិធីសផ្សងៗកនងុតំប្ៃ់កនងុឧទ្យាៃអងគរ ៃិងតំប្ៃ់ដែលអាជ្ញញ ធរអប្សរាគ្គប្់គ្គង 

ង្ ម្ ោះង្សវា 
ការង្រៀបេំពិធ៊ីង្ផសងៗរន ងតំបន់ឧទានអងគរ និងតំបនម់ែលអាជ្ញញ ធរអបសរា
រេប់រេង 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតលង់្សវា 

 អងគភាពទទួលពារយ-ផតលល់ទធផល៖ មជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរ 
អបសរា     

 ទ៊ីតងំ៖ ភូមិបង្កោ ង សកោ ត់អពំិល ររងុង្សៀមរាប ង្េតតង្សៀមរាប 
 ទូរសព័ទ/ទូសារ ៖ (៨៥៥)៦៣ ៧៧ ៥៥ ៧៦ 
 អ ៊ីមម៉ែល ៖ sca_apsara@yahoo.com 

ង្ោលបណំង 
ថ្នការផតលង់្សវា 

ង្ែ៊ីមប៊ីអន ញ្ជដ តជូ្នអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវាានបំណងែូេជ្ញផតលក់ារបណត ោះ         
បណាត លការផសពវផាយព័ត៌ាននានាែលរ់បជ្ញពលរែារន ងឧទានអងគរ នងិ
តំបន់មែលអាជ្ញញ ធរអបសរារេប់រេង 

មូលដ្ឋា នេតយិ តត 
 រពោះរាជ្ររឹតយ ០០១នស េ ោះថ្ថៃទ៊ី២៨ មេឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សត៊ីព៊ីការ
រំណតន់ិងការចាត់មេងតំបន់ង្សៀមរាប អងគរ 

អតថិជិ្នមែលាន 
សិទធទទលួង្សវា 

 របជ្ញពលរែា ឬសហេមន ៍
 ររសួង សាថ បន័ 
 ររុមហ  ន 
 អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល 

សតងដ់្ឋង្សវា 
 រយៈង្ពល ០៧ថ្ថៃ (ថ្ថៃង្ធវ៊ីការ) 
 ផតលជូ់្នលិេតិអន ញ្ជដ តង្ដ្ឋយឥតេិតថ្ថល 

តរមវូការឯរសារ  
ង្ែ៊ីមប៊ីទទលួបានង្សវា 

 ពារយង្សន៊ីស ំ (ង្ធវ៊ីង្ដ្ឋយអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា) 

ង្ោបល ់ ង្ែ៊ីមប៊ីទទួលបានការអន ញ្ជដ តអនរង្រប៊ីរបាសង់្សវា រតូវមរដ្ឋរព់ារយង្សន៊ីស ំផ្ទទ ល់
ង្ៅមជ្ឈមណឌ លង្សវារមមថ្នអាជ្ញញ ធរអបសរា។ 
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