
ល.រ េលខ និងកលបរេិចឆទ អនុ្រកឹតយ

១ អនុ្រកឹតយេលខ ១០៥ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ១៦ ែខ កកក  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពី ែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍របស់រដ្ឋ  និងករេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ   និងករេធ្វី្របទនកមមដី

ចំនួន  ២៥២  ហកិ  ជូន្របជពលរដ្ឋកន់កប់  (េន្រសុកឈូក េខត្តកំពត)។

២ អនុ្រកឹតយេលខ ១០៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ១៦ ែខ កកក  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពីែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍របស់រដ្ឋ  និងេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ  និង ករេធ្វី្របទនកមមដី ចំនួន 

១ ១២៨  ហកិ  ជូន្របជពលរដ្ឋកន់កប់ (េន្រសុកឈូក េខត្តកំពត)។

៣ អនុ្រកឹតយេលខ ១០៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ១៦ ែខ កកក  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពីែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍របស់រដ្ឋ  និងករេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងករេធ្វី្របទនកមមដីចំនួន

 ១.៣៣០ ហកិ  ជូន្របជពលរដ្ឋកន់កប់ (្រសុកបណន់ និង្រសុកបេវល េខត្តបត់ដំបង) ។

៤ អនុ្រកឹតយេលខ ១០៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ១៦ ែខ កកក  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពី ែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍របស់រដ្ឋ  និងករេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ  និងករេធ្វី្របទនកមមដី

ចំនួន ២.២០០ ហកិ  ជូន្របជពលរដ្ឋកន់កប់ (្រសុកគស់្រកឡ និង្រសុកសំឡូត េខត្តបត់ដំបង) ។

៥ អនុ្រកឹតយេលខ  ១២៣   អន្រក ប.ក   

ចុះៃថងទី ១៦  ែខ សី      ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពី ែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយ ៍របស់រដ្ឋ ែដលពក់ព័នធនឹងដីសមបទនៃ្រពេឈ ីេហយីេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជន

របស់រដ្ឋ  េលី ៃផទដីសរុប ១ ៥១៩ ហកិ  េដីមបេីធ្វី្របទន កមមដីជូន្របជពលរដ្ឋកន់កប់ (្រសុកសទឹង្រតង់ េខត្តកំពង់ចម)

៦ អនុ្រកឹតយេលខ ១២៤  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១៦   ែខ  សី   ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករេធ្វី អនុបេយគដីឯកជនរបស់រដ្ឋ  នូវដីសមបទន េសដ្ឋកិចច ែដលផ្តល់ដល់្រកុមហ៊ុន េមៀងលី េហង ចំនួន ៣ ០០០ ហកិ  េដីមបី

បែង្វរមក េធ្វីជ្របទនកមមជូន្របជពលរដ្ឋកន់កប់ ( ្រសុកេមមត់ េខត្តកំពង់ចម)។

៧ អនុ្រកឹតយេលខ ១៤៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ១៤ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពី ែផនទីគ្រមប ៃ្រពេឈ ីអចិៃ្រន្តយ ៍ឆន ២ំ០០២ និង ពីគេ្រមងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងៃ្រព សមប ទន េនេខត្ត្រកេចះ នូវ

ៃផទដីសរុបចំនួន១៩០០ ហកិ  និងេធ្វីអនុបេយគ មកជដីឯកជន  របស់រដ្ឋ េដមីបេីធ្វី្របទនកមមជូន្របជពលរដ្ឋ ែដលបនកន់កប់ េ្របី

្របស់ និង ដំុះ ជក់ែស្តង ។

                    ្រពះ ជ្រកិតយ  ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនសុ្រពះម ក ្រត និងអនុ្រកឹតយអនុបេយគ កត់ដីេចញពីែផនទីគ្រមបៃ្រពេឈើ ឆន  ំ២០០២                         
                             ពីែផនទីតំបន់អភិរក ធមមជតិ និងពីដីសមបទន ៃ្រពសមបទនរបស្រកុមហ៊ុន េដើមប្របទនកមមជកមមសទិធិជូន្របជពលរដ្ឋ                             

  កនងុដំេណើ រករអនុវត្តនេយបយចសស់កមមភពថមី េលើវិសយ័ដីធ្លី

ខ្លឹម រ
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៨ អនុ្រកឹតយេលខ ១៥៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ២១ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករ កត់ េចញពី ែផនទី គ្រមប ៃ្រព េឈ ីអចិៃ្រន្តយ ៍ឆន  ំ២០០២ នូវ ៃផទដីសរុប ទំហ ំ១ ៧២១ ហកិ   េន្រសុក គស់ ្រកឡ េខត្តបត់ដំបង 

និង េធ្វី អនុបេយគ មក ជ ដី ឯកជន របស់ រដ្ឋ និង ករ េធ្វី្របទនកមម ជ កមមសិទធិ ជូន ្របជពលរដ្ឋ ែដល បន កន់ កប់ េ្របី្របស់  និង ដំុះ 

ជក់ែស្តង

៩ អនុ្រកឹតយេលខ ១៥៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ២៧ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពី ែផនទីគ្រមប ៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០០២  និងេធ្វីអនុបេយគ   មកជដីឯកជន  របស់រដ្ឋនូវៃផទដី សរុប ចំនួន ៥.៦១៣ ហកិ  េន

ភូមិ ៃ្រព ទទឹង  ឃុ ំឆន ល់ មន់   ្រសុក គស់ ្រកឡ េខត្តបត់ដំបង  និងេធ្វី្របទនកមមជូន្របជពលរដ្ឋ ែដលបន កន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះ

ជក់ែស្តង
១០ អនុ្រកឹតយេលខ ១៦០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ២៧ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ េចញពី ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពរនមដូនសំ និងគេ្រមងដី សមបទនេសដ្ឋកិចចនូវៃផទដីទំហ ំ២.៦៦៧,៩០ ហកិ  េនភូមិទួល

្រក ងំ ភូមិអូរគគីរ ភូមិគំនរេបង និងភូមិអូរ្រ វជូ ឃុសំិរមីនជ័យ ្រសុកសំេពលូន េខត្តបត់ដំបង និង េធ្វី ្របទនកមម ផ្តល់សិទធិ ជកមម

សិទធិ ជូន្របជពលរដ្ឋែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង េនភូមិទួល្រក ងំ ឃុសំិរមីនជ័យ ្រសុក សំេពលូន

១១ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៦១ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ២៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពី ែផនទីគ្រមប ៃ្រពេឈ ីនិងេធ្វីអនុបេយគ  មកជ ដីឯកជន  របស់រដ្ឋនូវៃផទដីសរុប ៦៧៥១,២៩ ហកិ  េន្រសុកភនំ្រក ញ

 ្រសុក្រកគរ ្រសុក បកន និង្រកុងេពធិ៍ ត់  េខត្តេពធិ៍ ត់ និងេធ្វី្របទនកមមផ្តល់ទធិជ កមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ ២៧៣៥ ្រគួ រ 

ែដលបន កន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង
១២ អនុ្រកឹតយេលខ ១៦៥ អន្រក ប.ក   ចុះៃថង

ទី  ០៣ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី អនុបេយគកត់ដីេចញពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ េន្រសុកឈូក្រសុកអងគរជ័យ និង្រសុកជុំគីរ ីេខត្តកំពត  នូវៃផទដីទំហ ំ១ 

០៥៧,៧៦០៤ ហកិ  ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េដីមប្របទនកមមជកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ ចំនួន ៥៨២ ្រគួ រ

១៣ អនុ្រកឹតយេលខ ១៦៦ អន្រក ប.ក   ចុះៃថង

ទី  ០៣ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី អនុបេយគកត់ដីេចញពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ េន្រសុកគីរវីង  េខត្ត ែកវ នូវៃផទដីទំហ ំ៩០,៩១ ហកិ  ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

េដីមប្របទនកមមជកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ ចំនួន ៣០១ ្រគួ រ

១៤ អនុ្រកឹតយេលខ ១៦៧ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៣ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ១៧២.១ ហកិ  េចញពីែផនទីគ្រមប ៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០០២ េដីមបេីធ្វីអនុបេយគ  ជដីឯកជន  របស់រដ្ឋ កត់ដីទំហ ំ

២២៨.៤៧ ហកិ  េចញពីដី្រកមុហ៊ុន ន ម៉រឌី និងប្តូរដីពីសមបទន សងគមកិចច ៣៦ ហកិ  មកេធ្វី្របទនកមមជ កមមសិទធិ និង

្របទនកមមនូវៃផទដីទំហ ំ៤៣៦,៥៧ ហកិ  ជូន្របជពលរដ្ឋែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តងេនភូមិ្រមក់ ទប/ឃុំ

្រតស់ ភូមិ េសក/ឃុគំគី ្រសុករមស ែហក េខត្ត ្វ យេរៀង
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១៥ អនុ្រកឹតយេលខ  ១៦៩    អន្រក ប.ក   

ចុះៃថងទី  ០៤ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពី ែផនទីគ្រមប ៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ និង្រកុមហ៊ុន ៃ្រពសមបទន មលីញ េធ្វីអនុបេយគ  មកជដីឯកជន  របស់រដ្ឋនូវៃផទដី

 សរុបចំនួន ១.៤៩១ ហកិ  េនភូមិដូនមស ឃុេំគក្រសុក ្រសុកតំែបរ េខត្តកំពង់ចម  និងេធ្វី្របទនកមម ជូន្របជពលរដ្ឋែដលបន

កន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង

១៦ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៧០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ០៤ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់េចញពី ែផនទីគ្រមប ៃ្រពេឈឆីន  ំ២០១២ ពីដីសមបទន េសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុនភពីមុិច  និងេធ្វីអនុបេយគ   មកជដីឯកជន  របស់រដ្ឋ 

 នូវៃផទដីសរុបចំនួន ៣.៤៩៥ហកិ  េនឃុេំពជចង្វ រ ្រសុកបរបិូណ៌ េខត្តកំពង់ឆន ងំ និងេធ្វី្របទនកមមជកមមសិទធិ ជូន្របជពលរដ្ឋចំនួន

 ១១៧៨ ្រគួ រ ែដល បនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង

១៧ អនុ្រកឹតយេលខ  ១៨១ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១៩ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីេចញពីដី ៃ្រពសមបទន ្រកុមហ៊ុន ម លីញ នូវៃផទដី ទំហ ំ៣៥៤ ហកិ  និងេធ្វីអនុបេយគ ជដីឯក ជនរបស់រដ្ឋ េដីមបេីធ្វី

្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៤៨ ្រគួ រ ែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង េនភូមិ េពញ ឃុរំក

ព្រប ំ្រសុកតបូងឃមុ ំេខត្តកំពង់ចម
១៨ អនុ្រកឹតយេលខ  ១៨២ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១៩ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីេចញពី គ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋ  នូវ ៃផទដីទំហ៩ំ ២៧២ ហកិ  និង េធ្វីអនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

េដីមបេីធ្វី្របទនកមម ជកមម សិទធិជូន្របជពលរដ្ឋចំនួន ៣ ៥៥១ ្រគួ រ ែដលបន កន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ ែស្តង េន្រសុក

រតន មណ្ឌ ល ្រសុកបណន់ និង្រសុកបេវល េខត្តបត់ដំបង
១៩ អនុ្រកឹតយេលខ  ១៨៣    អន្រក ប.ក   

ចុះៃថងទី  ១៩ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីេចញពី គ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋ  នូវ ៃផទដីទំហ៩ំ ២៧២ ហកិ  និង េធ្វីអនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

េដីមបេីធ្វី្របទនកមម ជកមម សិទធិជូន្របជពលរដ្ឋចំនួន ៣ ៥៥១ ្រគួ រ ែដលបន កន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង េន្រសុក

រតនមណ្ឌ ល ្រសុកបណន់ និង្រសុកបេវល េខត្តបត់ដំបង

២០ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៨៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ១៩ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីេចញពី សមបទនដីេសដ្ឋកិចចរបស់ ្រកុមហ៊ុន ភពីមុចិ នូវៃផទដីទំហ ំ១០២០ ហកិ  និងេធ្វីអនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 

េដីមបេីធ្វី្របទនកមមជកមម សិទធិជូន្របជពលរដ្ឋចំនួន ៧២៩ ្រគួ រ ែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង និងរក ទុកជ

ដីប្រមុងស្រមប់សហគមន៍ ៃ្រពេឈ ីេនឃុ្រកងំ វ ្រសុករ េផ្អ រ េខត្តកំពង់ឆន ងំ

២១ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៨៥ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ១៩ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីេចញពីដី តំបន់រនមដូនសំ នូវៃផទដីទំហ ំ២ ៨២៨ ហកិ  និងេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជន របស់រដ្ឋ េដីមបេីធ្វី្របទនកមមជកមម

សិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ ចំនួន ៤៤១ ្រគួ រ ែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង េនភូមិ្រគួស ្រកហម ឃុអំូររដំួល្រសុកភនំ

្រពឹក េខត្តបត់ដំបង
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២២ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៩១ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ២៦ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៧.៩២៦ ហកិ    េចញ ពីែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំឱ ៉ ល់ ទំហ ំ៧៧៧ ហកិ  ពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ ទំហ ំ៥៧៣

 ហកិ  ពីដី ថ នីយក៍ូនេឈេីម ្រក ស ហ៊ុន ែសន មនក ទំហ ំ២.៤១៨ ហកិ  និងពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុនភពីមុិច ទំហ ំ

៤.១៥៨ ហកិ  និង  េធ្វី អនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ៤.៥០៦ ្រគួ រ និងផ្តល់

សិទធិជកមមសិទធិឯកជនជូន្របជពលរដ្ឋ ១៨៤ ្រគួ រ េលី ៥៤៧ កបលដី ែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង និង ទំហំ

៤៨៤  ហកិ  ស្រមប់សហគមន៍ៃ្រពេឈ ីេនេខត្តកំពង់ឆន ងំ
២៣ អនុ្រកឹតយេលខ ១៩២ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ២៦  ែខ តុ   ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ១១ ៥១៥ ហកិ  េចញ ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ្រកុមហ៊ុន ឈុន លីម ្រគុប និង ្រកុមហ៊ុនសំណង់ ង ប៊ូ) ពីគ្រមប

ៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ និងពីតំបន់ករពរេទសភពបនទយឆម រ និង  េធ្វី អនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់ េធ្វី ្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  

្របជ ពលរដ្ឋចំនួន ២ ៦៥២ ្រគួ រ  ែដល បនកន់កប់ េ្របី្របស់    និង ដំុះជក់ែស្តង េនឃុបំនទ យឆម រ ្រសុកថមពួក េខត្តបនទ យមន

ជ័យ
២៤ អនុ្រកឹតយ េលខ ១៩៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ០១ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី  ករកត់នូវ ៃផទ ដីសរុបទំហ ំ៦៧,៣៩៦៨  ហកិ  េចញពីដីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២  ែដល កនុងេនះ្រតូវបន  េធ្វី អនុបេយគ ជដីឯកជន

របស់រដ្ឋ នូវៃផទដីទំហ ំ៥៩,០៩៤៣ ហកិ   េដីមប ីេធ្វី ្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជ ពលរដ្ឋ  ែដល បន  កន់កប់ េ្របី្របស់    និង ដំុះ 

ជក់ ែស្តង ចំនួន៦៣  ្រគួ រ និងរក ទុកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ទំហ ំ៨,៣០២៥ ហកិ  េនភូមិដំ ក់ឈនួល ឃុែំ្រសកនុង ្រសុកជុំគីរ ី

េខត្តកំពត
២៥ អនុ្រកឹតយេលខ ១៩៧ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០២ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ១៥៧១,៨៧ ហកិ  េចញ ពីដីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២  និង  េធ្វី អនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េដីមប ីេធ្វី ្របទន កមម 

ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជ ពលរដ្ឋ  ចំនួន ៣៥៩ ្រគួ រ ែដល បន  កន់កប់ េ្របី្របស់    និង ដំុះជក់ែស្តង ្រសុកកំពង់សី  េខត្ត្រពះសីហនុ

២៦ អនុ្រកឹតយេលខ ១៩៨ អន្រក ប.ក   ចុះៃថង

ទី  ០២ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ១១៣៦,៤៩ ហកិ  េចញ ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ចំករដូងេ្របង្រកុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទធី និង  េធ្វី អនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់

រដ្ឋ េដីមប ីេធ្វី ្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជ ពលរដ្ឋ  ចំនួន ៤០១ ្រគួ រ ែដល បន  កន់កប់ េ្របី្របស់    និង ដំុះជក់ែស្តង េនភូមិ 

្វ យ ឃុេំជីងេគ ្រសុក ៃ្រពនប់ េខត្ត្រពះសីហនុ
២៧ អនុ្រកឹតយេលខ  ១៩៩ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ០៣    ែខ វចិឆកិ     ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុប  ទំហ ំ២.៤២៨,៦៩ ហកិ    េចញ ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ្រកុមហ៊ុន ធីម៉ស់រសីូស លីមីធីត ទំហ ំ២.៤២៦ ហកិ  និងពី

គ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ ទំហ ំ២,៦៩ហកិ  និង  េធ្វី អនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ

 ៧៥២ ្រគួ រ និងផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិឯកជនជូន្របជពលរដ្ឋ ៧៤៨ ្រគួ រ េលី ១.១១៤ កបលដីែដលបន កន់កប់ េ្របី្របស់ 

និង ដំុះជក់ែស្តង េនភូមិសំេ ង  ឃុអំូរម្លូ្រសុកសទឹង្រតង់  េខត្តកំពង់ចម
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២៨ អនុ្រកឹតយេលខ  ២០៣  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ០៧ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហសំរុប ២.៣៩៨ ហកិ  េចញ ពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ ទំហ១ំ.១៣៧ ហកិ និងពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន សំេ ងវូឌ 

ទំហ ំ១.២៦១ ហកិ និងេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េដីមប ីេធ្វី ្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជពលរដ្ឋ    ចំនួន ១.១៧៨ ្រគួ រ 

ែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង េលីៃផទដី ទំហ ំ២.៣៦២ ហកិ  និងទំហ ំ៣៦ ហកិ  រក ទុកជដី ធរណៈរបស់

រដ្ឋ េន ្រសុកបនទ យ្រសី េខត្តេសៀម ប
២៩ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៤ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ០៧ ែខ  វចិឆិក   ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់នូវ ៃផទ ដីសរុបទំហ ំ792.8295 ហកិ  េចញពីដីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ ែដលកនុងេនះ្រតូវបន  េធ្វី អនុបេយគ ជដឯីកជនរបស់

រដ្ឋ នូវៃផទដីទំហ ំ741.8134 ហកិ   េដីមប ីេធ្វី ្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជ ពលរដ្ឋ  ែដល បនកន់កប់ េ្របី្របស់    និង ដំុះ ជក់ែស្ត

ងចំនួន 374 ្រគួ រ និងរក ទុកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ទំហ ំ51.0161  ហកិ  េន ភូមិ ្រតពងំថម ភូមិ្រតពងំគគីរ ឃុេំលបកី េនភូមិ

្រតពងំក្តី  ឃុំ ែកន និងេន ភូមិ ៃ្រពពយ  ឃុ ំ្រតពងំភ្ល ងំ ្រសុក ឈូក េខត្តកំពត

៣០ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៥ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៧ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់នូវ ៃផទ ដីសរុបទំហ ំ620.89 ហកិ  េចញពីគ្រមប ៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០០២ និងេធ្វី អនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េដីមប ីេធ្វី ្របទន 

កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជ ពលរដ្ឋ  ចំនួន579្រគួ រ នូវ ៃផទ ដី ទំហ ំ499.32 ហកិ    ែដល បនកន់កប់ េ្របី្របស់    និង ដំុះ ជក់ ែស្តង   និង

ដីទំហ ំ121.57 ហកិ              រក ទុកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េន         ភូមិ  ្រតពងំេគ  ភូមិ  ស្តុក េ ល ថមី ភូមិ្រកងំទំនប់ ឃុចំន់ែសន និង ភូមិអូរ

សំែរ ៉ ឃុេំក មក ន្ត  ្រសុកឧដុងគ េខត្តកំពង់សពឺ
៣១ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៧ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១២ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករ  េធ្វី អនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ នូវៃផទដីទំហ ំ2,030.60 ហកិ  េដីមប ីេធ្វី ្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជ ពលរដ្ឋចំនួន 779 ្រគួ រ

   ែដល បនកន់កប់េ្របី្របស់    និង ដំុះ ជក់ ែស្តង  េលីដីទំហ ំ1958.50 ហកិ  និងទំហ ំ72 .10 ហកិ  រក ទុកជដី ធរណៈរបស់

រដ្ឋ េន         ភូមិ  ដំបង េវញ ភូមិជំនប់ ភូមិកនទួតនិងភូមិផ រកនទួត ឃុសំែងក ទប ្រសុកឳ ៉ ល់ េខត្តកំពង់សពឺ
៣២ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៨ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១៤ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ១.៧៣២ ហកិ    េចញពីចំែណកដីៃនអនុ្រកឹតយេលខ ២០៦ អន្រក.បក   ចុះៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៧   ស្តីពី ករ 

កត់ៃផទ  ដីេចញពីតំបន់ៃ្រពករពរស្រមប់អភិរក  ធនធនេសេនទិក រុកខជតិ និងសត្វៃ្រព មណ្ឌ លគិរ ី  និង  េធ្វី អនុបេយគមកជដីឯកជន

របស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី្របទនកមមផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិឯកជនជូន ្របជពលរដ្ឋ ែដលបនកន់កប់  េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង  និង

ស្រមប់ ជដីបំរុងទុកកនុង េគលេ  ក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្តនិងសងគមនិងបំរុងទុកស្រមប់កំេណីន្របជ ្រស្ត     េនឃុបំ៊ូ្រ

្រសុកេព្រជ    េខត្ត មណ្ឌ លគិរ ី
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៣៣ អនុ្រកឹតយេលខ ២០៩ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១៦ ែខ វចិឆិក  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហសំរុប ៥.៨៥១,៧៤ ហកិ    េចញ ពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ ទំហ ំ២.៤៧៩,៨៨ ហកិ   និងពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច

្រកុមហ៊ុន (គីម ជធូន ្រគុបខូអិលធីឌី  ឆយ  េ្រហគតខស េខមបូ   និង្រហគនីឈ័យ េខមបូ  លីមីតធីត ) ទំហ៣ំ.៣៧១,៨៦ ហិ

ក   និង  េធ្វី អនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េដីមបេីធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ  ១.១៩៨ ្រគួ រ ែដលបនកន់កប់ េ្របី

្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង េលីដីទំហ ំ៥.៣២៣,២៨ ហកិ  និងដីទំហ ំ៥២៨,៤៦ ហកិ  រក ប្រមុងទុកស្រមប់េហ ្ឋ រចនសមព័នធរូប

វន័ធ េន្រកុង្រពះវ ិ រ ្រសុករេវៀង និង្រសុកគូែលន េខត្ត្រពះវ ិ រ
៣៤ អនុ្រកឹតយេលខ ២១២ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៦ ែខ វចិឆិក  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហសំរុប ១៣.៧៦០ ហកិ   ែដលកនុងេនះកត់ េចញ ពីគ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុកអចិៃ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋ ពីៃ្រពសមបទនយូរ ី គរ 

 ពីដីសមបទនៃ្រពឫស  ី្រកុមហ៊ុន ភពីមុិក ពីែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំសំកុស និងពីដីសហគមន៍ៃ្រពេឈៃី្រព្រត ច និងភនំរូង េដីមប ី េធ្វី អនុ

បេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីទំហ ំ១២.៥១៣ ហកិ  ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ២.២១៥ ្រគួ រ ែដល

បនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង និងដីភនំទំហ ំ១.២៤៧ ហកិ  រក ទុកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េន្រសុករុកខគិរ ីនិង្រសុក

សំឡត  េខត្តបត់ដំបង
៣៥ អនុ្រកឹតយេលខ ២១៣ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៦ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហសំរុប ៧.៤៩៤ ហកិ   ែដលកនុងេនះកត់េចញ ពីគ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុងទុក  អចិៃ្រន្តយរ៍បស់រដ្ឋ ទំហ ំ៥.០៨១ ហកិ  

និងពីែដនជំរកសត្វៃ្រពរនមដូនសំ ទំហ ំ២.៤១៣   ហកិ  េដីមប ី េធ្វី អនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋនូវដីទំហ ំ៧.៤៣៤ ហកិ  

ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន្របជ ពលរដ្ឋ ១.២៦៣ ្រគួ រ ែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់       និង ដំុះជក់ែស្តង នងិដីភនំ

ទំហ៦ំ០ ហកិ  រក ទុកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េន្រសុកគស់្រកឡ  និង្រសុកភនំ្រពឹក  េខត្តបត់ដំបង

៣៦ អនុ្រកឹតយេលខ  ២១៥ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ២៨  ែខ វចិឆិក   ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៥៧១ ហកិ   ែដលកនុងេនះកត់ េចញ ពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២  ទំហ៤ំ៣០ ហកិ  និងពី្រកុមហ៊ុន េភឿក ្វ

ទំហ ំ១៤១  ហកិ    េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជន របស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ១៩៩ ្រគួ រ ែដល

បនកន់កប់  េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង និងផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិសរុប ៣៥១ កបលដី កនុងេនះជូន្របជពលរដ្ឋចំនួន ១៨៩ 

្រគួ រ  េលីកបលដីចំនូន ៣៥០ កបលដី និងដីកមមសិទធិសមូហភពរបស់វត្ត ០១ កបលដី   េន្រសុកសនទុក េខត្តកំពង់ធំ

៣៧ អនុ្រកឹតយេលខ  ២១៦ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ២៨  ែខ វចិឆិក   ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ១.២៥៨ ហកិ   ែដលកនុងេនះ (១) កត់ េចញពី្រកុមហ៊ុនេ គ លៃហ្វសិន(២)ពី្រកុមហ៊ុនេមគងគ    និង(៣) ពី

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹងែពរ  េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ៤១៧ ្រគួ រ 

និងេសនីសុំផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិឯកជនជូន្របជពលរដ្ឋចំនួន ៤០៨ ្រគួ រ េលី ៦១៦ កបលដី   ែដលបនកន់កប់េ្របី្របស់ និង ដំុះ

ជក់ែស្តង  េន្រសុក្រប ទសំបូរ និង្រសុក្រប ទបល្ល័ងក េខត្តកំពង់ធំ
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៣៨ អនុ្រកឹតយេលខ ២១៨ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ១១.៤៩៤,៥៥ ហកិ   ែដលកនុងេនះ (១). កត់ េចញ ពីែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំឱ ៉ ល់ៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី០១ 

ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣, (២).ពី្រកុមហ៊ុន HLH, (៣).ពី្រកុមហ៊ុន Great Field  (៤).ពី្រកុមហ៊ុន Future Environment, និង(៥).ពី

្រកុមហ៊ុន Yee Jiaេដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដី ឯជនរបស់រដ្ឋនូវទំហ ំ ៦.១០១,៨២ ហកិ  ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជ

ពលរដ្ឋ ២.៦៩៩ ្រគួ រ និងទំហ ំ៥.៣៩២,៧៣ ហកិ  រក ទុកស្រមប់ជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិជូន្របជ

ពលរដ្ឋែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះជក់ែស្តង ចំនួន ២.៦៩៩ ្រគួ រ េលី ៧.១០៧ កបលដី នូវៃផទដីទំហ ំ៦.១០១,៨២  

ហកិ    េនកនុង្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពង់សពឺ
៣៩ អនុ្រកឹតយេលខ ២១៩ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករ កត់  ដីសរុបទំហ ំ២.២៩៧.០៨ហកិ   កត់ េចញ ពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ ែដលកនុងេនះទំហ ំ២.១៨២,៨២ហកិ  េដីមបេីធ្វីអនុ

បេយគជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ២.៣៣៤្រគួ រ និងដីទំហ ំ១១៤,២៦ហកិ  រក

ទុកស្រមប់ជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋនិងផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ ២.៣៣៤្រគួ រ េលី៣.៣៩៩កបលដី  ែដលបនកន់

កប់េ្របី្របស់និង ដំុះជក់ែស្តងេនកនុង្រសុកឧដុងគ េខត្តកំពង់សពឺ
៤០ អនុ្រកឹតយេលខ ២២០ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៣ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករេធ្វីអនុបេយគកត់  ដី (១) ទំហ ំ៦០៣,៥៧ ហកិ  េចញពីគ្រមបៃ្រពេឈ ី២០០២ និង(២) ទំហ ំ១៣២.០៨ ហកិ  ពីដីសមប

ទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន ន ម៉ឌី េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និង្របទនកមមដីទំហ ំ៣៧១,៤៩ ហកិ  ជំនួស សមបទន

សងគមកិចច ស្រមប់្របទនកមមជកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋសរុប ៦១៥ ្រគួ រ និងេសនីសុំផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិសរុបចំនួន ១.០៧៦ 

កបលដី កនុងេនះ ផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិឯកជនជូន្របជពលរដ្ឋ ៦១៥ ្រគួ រ េលី ១.០៧៥ កបលដី និងកមមសិទធិអវភិគ ០១ កបលដី 

(ទួលកប់េខម ច) េនឃុគំគីរ និងឃុ្រតស់ ្រសុករមសែហក េខត្ត ្វ យេរៀង
៤១ អនុ្រកឹតយេលខ ២២១ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៣ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ៃផទដី សរុបទំហ ំ៦.២៦១,៩៥ ហកិ  ែដលកនុងេនះ (១) ទំហ ំ៥.៨១៨,៨១ ហកិ   កត់ េចញពី ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុម

ហ៊ុនភពីមុិច (២) ទំហ ំ៤១០,២៨ ហកិ  កត់េចញ ពីដី សមប ទន  េសដ្ឋកិចច ្រកុមហ៊ុនរតនវ ិ ល  និង (៣) ទំហ ំ៣២,៨៦ ហកិ

 កត់េចញពីែដនគ្រមបៃ្រពេឈឆីន  ំ២០០២ េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់      រដ្ឋនូវដី ទំហ ំ៤.៦៧០,៤៩ ហកិ  សំ ប់                       េធ្វី ្របទន

កមម ផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិឯកជន ជូន្របជពលរដ្ឋ ចំនួន ១.៣៦៤ ្រគួ រ   និងទំហ ំ ១.៥៩១,៤៦ ហកិ  ទុកជដី   ធរណៈ របស់រដ្ឋ

សថិត េនកនុងភូមិ ្រស្ត ្រសុក្រកគរ េខត្តេពធិ៍ ត់
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៤២ អនុ្រកឹតយេលខ ២២២ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៣ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ១៧៤៣.៥៣ ហកិ   េចញ ពី្រកុមហ៊ុន េរៀល្រហគនី ទំហ ំ១០៩២.០២  ហកិ    េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជន

របស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វ ី្របទនកមម ជ កមមសិទធិ ជូន ្របជពលរដ្ឋ ៧៥៨ ្រគួ រ និងដីទំហ ំ៦៥១.៤៩ ហកិ  រក ទុកស្រមប់េហ ្ឋ  រចនសម ្

ព័នធរូបវន័្ត និងផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិសរុប ៩៣៥ កបលដី កនុងេនះជ កមមសិទធិ ឯកជន ជូន ៧៤៩ ្រគួ រេលី ៩៣២ កបលដ ីនិងកមមសិទធិ

ធរណៈ របស់ រដ្ឋ ( េរៀន) ០៣ កបលដីេន្រកុងសំេ ង េខត្តឧត្តរមនជ័យ
៤៣ អនុ្រកឹតយេលខ ២២៣ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ០៣  ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ២០.៣៣៣ ហកិ   ែដលកនុងេនះ ទំហ ំ៣៧៥៦ ហកិ  កត់េចញពីគ្រមបៃ្រពេឈ ី២០០២ និងទំហ ំ១៦.៥៧៧

 ហកិ  េចញពី តំបន់ករពរេទសភពបនទ យឆម រ  េដីមបេីធ្វីអនុបេយគ ជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវៃផទដីទំហ ំ១៩.៥៥៥ ហកិ  ស្រមប់េធ្វី 

្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ៥.៧៩៧ ្រគួ រ ែដលបនកន់កប់ េ្របី្របស់ និង ដំុះ ជក់ែស្តង និងទំហ ំ៧៧៨ ហកិ   

រក ទុកជដីសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ េន្រសុកថមពួក េខត្តបនទ យមនជ័យ
៤៤ អនុ្រកឹតយេលខ  ២២៧  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ០៥     ែខ ធនូ    ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៦៨២,៤៥ ហកិ    េចញ ពី គ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២េដីមប ី    េធ្វីអនុបេយគជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទន

កមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ៤៥៥្រគួ រ និងផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋែដលបនកន់កប់េ្របី្របស់និង ដំុះជក់ែស្តង 

ចំនួន ៤៤៨ ្រគួ រេលី៦១៨កបលដីេន្រសុកដំ ក់ចេង្អីរ េខត្តែកប
៤៥ អនុ្រកឹតយេលខ  ២២៩  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ០៥ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ១.៨៥៤,៣២៩៩ ហកិ  េន្រសុកអណ្តូ ងមស  និង្រសុកបរែកវ េខត្តរតនគិរ ី ពី ្រកុមហ៊ុន េហង ្របឌ័រ នងិ ្រកុម

ហ៊ុន សន អុិនេវសេមន  េដីមបេីធ្វី ្របទនកមម ជូន ្របជពលរដ្ឋ និងរក ទុកស្រមប់កំេណីន្របជពលរដ្ឋ និងេហ ្ឋ រចន-សមព័នធរូបវន័្ត 

និងសិទធិេលីកបលដី
៤៦ អនុ្រកឹតយេលខ  ២៣៤ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី   ០៧  ែខ ធនូ    ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៤៤៨ ហកិ   ែដលកនុងេនះ (១). កត់ េចញ ពីឧទយនជតិែកបៃន្រពះ ជ្រកឹតយ ចុះៃថងទី០១ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣,

(២).ពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២េដីមប ី    េធ្វីអនុបេយគជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋនូវទំហ ំ៤២៧ ហកិ  ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន 

្របជពលរដ្ឋ ២៤៥ ្រគួ រ និងទំហ ំ២១ ហកិ  រក ទុកស្រមប់ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋស្រមប់សមបទនេគលេ សងគមកិចច និងផ្តល់

សិទធិជកមមសិទធិឯកជនជូន្របជពលរដ្ឋែដលបនកន់កប់េ្របី្របស់និង ដំុះជក់ែស្តងចំនួន ២៣៣ ្រគួ រ េលី ៤៣៦ កបលដីេន

្រកុងែកប េខត្តែកប
៤៧ អនុ្រកឹតយេលខ ២៣៦ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ០៩  ែខ ធនូ     ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៤.២៣១ ហកិ  កនុងេនះ (១) កត់េចញពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន  ធីម៉ស់ រសីូសលីមីធីត និង(២)ពីគ្រមប

ៃ្រពេឈ២ី០០២ េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបសរដ្ឋ ស្រមប់្របទនកមមជកមមសិទធិ ជូន ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៦៨៩ ្រគួ រ និង ផ្តល់

សិទធិេលីកបលដី េនភូមិគីឡូ១០ ឃុំ រក េ ន ត ្រសុកសទឹង្រតង់ េខត្តកំពង់ចម
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៤៨ អនុ្រកឹតយេលខ ២៣៧ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ០៩  ែខ ធនូ     ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ៩៥២ ហកិ  េចញពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន ម លីញ និងេធ្វីអនុបេយគ    ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់្របទនកមម

ជកមមសិទធិ ជូន ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៥៥១ ្រគួ រ េនឃុេំស  ្រសុកតំែបរ េខត្តកំពង់ចម

៤៩ អនុ្រកឹតយេលខ ២៣៨ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៩ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ២៥៨,៣២០៧ ហកិ  េចញពីគ្រមបៃ្រពេឈ ី២០០២  េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋទំហ ំ

២៤២,២១៩០ ហកិ  ស្រមប់្របទនកមមជកមមសិទធិ ជូន ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៤៤៦ ្រគួ រ និងទំហ ំ១៦,១០១៧ ហកិ  រក ទុកជ

ដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េនឃុដំំបូកខពស់ ្រសុកអងគរជ័យ  េខត្តកំពត
៥០ អនុ្រកឹតយេលខ ២៣៩ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៩ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ៦០៤.០៨៣៥ ហកិ  េចញពីគ្រមបៃ្រពេឈ ី២០០២  េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋទំហ ំ៥៤៩,៦៣៧០ 

ហកិ  ស្រមប់្របទនកមមជកមមសិទធិ ជូន ្របជពលរដ្ឋចំនួន ៣៧១ ្រគួ រ និងទំហ ំ៥៤,៤៤៦៥ ហកិ  រក ទុកជដី ធរណៈ

របស់រដ្ឋ េនភូមិៃ្រពយ៉វ ឃុែំ្រសកនុង ្រសុកជុំគិរ ីេខត្តកំពត
៥១ អនុ្រកឹតយេលខ ២៤០ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៩ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់នូវ ៃផទ ដីសរុបទំហ ំ៧៣៧,៩៤ ហកិ  េចញពីគ្រមប ៃ្រពេឈ ីឆន ២ំ០០២ និងេធ្វី អនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េដមីប ីេធ្វី 

្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជ ពលរដ្ឋ  ចំនួន  ៧០១្រគួ រ នូវ ៃផទ ដី ទំហ ំ៦៥៧,៤០ ហកិ    ែដល បនកន់កប់ េ្របី្របស់    និង ដំុះ 

ជក់ ែស្តង   និងដីទំហ ំ៨០,៥៤  ហកិ              រក ទុកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េន         ភូមិ  េនៀល   ្រតពងំែកស ្រតពងំចក   គល់គម និងភូមិ

្រតពងំឬស  ី ឃុ ំ្រ កំក់  ្រសុក្រ កំក់ េខត្ត  ែកវ

៥២ អនុ្រកឹតយេលខ ២៤១ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៩ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៤.៤៩០ ហកិ  កនុងេនះ (១) កត់េចញ ពីដីគ្រមបៃ្រពេឈបី្រមុង ទុកអចិៃ្រន្តយ ៍ និង (២) ពីដីសមបទនៃ្រព

ឫស  ី្រកុមហ៊ុន ភពីមុិច េដីមប ី េធ្វី អនុបេយគ ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន  ្របជ ពលរដ្ឋ ែដល បន  កន់កប់

 េ្របី្របស់    និង ដំុះជក់ែស្តង  ចំនួន ៧៥៣ ្រគួ រ  នូវៃផទដីទំហ ំ៤.៣៧៤ ហកិ  និងដីភនំទំហ ំ១១៦ ហកិ  រក ទុកជដី ធរ

ណៈរបស់រដ្ឋ េនភូមិអូរលមូន ឃុផំ្លូវមស ្រសុករតនៈមណ្ឌ ល េខត្តបត់ដំបង

៥៣ អនុ្រកឹតយេលខ  ២៤២  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ១០ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ ដីទំហ ំ៧៦២ ហកិ  េន្រសុកជីែ្រកង េខត្តេសៀម ប ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន េខន ខូអិលធីឌី េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងេធ្វី ្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និងផ្តល់សិទធិេលីកបលដី

៥៤ អនុ្រកឹតយេលខ  ២៤៣  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ១០ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ ដីសរុបទំហ១ំ.១២១,២១ ហកិ  េន្រសុក ្វ យេលី េខត្តេសៀម ប េចញពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន លីេឃ ៉ ប់ប៊ឺរ ខូអិល

ធីឌី េដីមប្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ       និងករ ផ្តល់សិទធិេលីកបលដី

៥៥ អនុ្រកឹតយេលខ  ២៤៤  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ១០ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់  ដីទំហ ំ១.0៩០ ហកិ  េន្រសុកជីែ្រកង េខត្តេសៀម ប ពី្រកុមហ៊ុនដីសមបទនេសដ្ឋកិចច េខន ខូអិលធីឌី និងេធ្វីអនុបេយគជ

ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េដីមប្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន        ្របជពលរដ្ឋ និង រក ប្រមុងស្រមប់កំេណីន្របជពលរដ្ឋ និងអភិវឌ េហ ្ឋ

រចនសម័ពនធរូបវន័្ត និងផ្តល់សិទធិេលីកបលដី
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៥៦ អនុ្រកឹតយេលខ  ២៤៥  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ១០ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ ដីសរុបទំហ ំ២.៣៥១ ហកិ  េន្រសុក ្វ យេលី េខត្តេសៀម ប ែដលកនុងេនះ (១) កត់េចញពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន ធីភីភី

 េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និង(២) ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន អុិចែស៊លខសេធីរេផ្លនេថសិន េដីមប្របទនកមម ជ

កមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និងរក ប្រមុងស្រមប់សហគមន៍ៃ្រពេឈ ីនិងផ្តល់សិទធិេលីកបលដី

៥៧ អនុ្រកឹតយេលខ  ២៤៦  អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ១០ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ ដីសរុបទំហ ំ៦៦២២,១១ ហកិ  េន្រសុក ្វ យេលី េខត្តេសៀម ប ែដលកនុងេនះ (១) កត់េចញពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន ធី

ភីភី េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និង(២) ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន លីេយ ៉ ប់េប៊ីរ ខូអិលធីឌី េដីមប្របទនកមម ជ

កមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និងរក ប្រមុងស្រមប់សហគមន៍ៃ្រពេឈ ីនិងផ្តល់សិទធិេលីកបលដី
៥៨ អនុ្រកឹតយេលខ ២៤៧ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហសំរុប ៤១១,៨៧ ហកិ  េចញ ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចចចំករដូងេ្របង្រកុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទធី និង  េធ្វី អនុបេយគ ជដីឯកជន

របស់រដ្ឋ េដីមប ីេធ្វី ្របទន កមម ជ កមមសិទធិ ជូន                        ្របជ ពលរដ្ឋ ចំនួន ៣០៥ ្រគួ រ ែដល បនកន់កប់ េ្របី្របស់    និង ដំុះជក់ែស្តង 

េនភូមិ េព  ឃុេំជីងេគ ្រសុកៃ្រពនប់ េខត្ត្រពះសីហនុ
៥៩ អនុ្រកឹតយេលខ ២៥១ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១៣ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៤៤១៨,៤៦ ហកិ  េន្រសុក លែវង  េខត្តេពធិ៍ ត់  ពី ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំសំកុស ៃន្រពះ ជ្រកឹតយចុះៃថងទី០១ 

ែខ វចិឆិក ឆន ១ំ៩៩៣  និងេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និង ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន អុឹមឌីេអសនីហ័រណ  េដីមបេីធ្វី ្របទន

កមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និងរក ទុកស្រមប់កំេណីន្របជពលរដ្ឋ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ត និងករ ផ្តល់សិទធិេលីកបលដី

៦០ អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៣ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១៥ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៣.៥៥៣ ហកិ   េន្រសុកថ បរ ិ ៉ ត់ េខត្តសទឹងែ្រតង ពីៃ្រពសមបទន្រកុម ហ៊ុន   PHEA PIMEX  FU CHAN 

CAMBODIA Co., LTD  និងេធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ  េដីមបេីធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និង ករផ្តល់សិទធិេលី

កបលដី
៦១ អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៥ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ១៧ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ ដីទំហ ំ៤៣៣៤,៦១  ហកិ   េន្រសុកជ័យែសន និង្រសុកែឆប  េខត្ត្រពះវ ិ រ  ពីគ្រមបៃ្រពេឈ ី និងពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច 

េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ   ស្រមប់ េធ្វី្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ

៦២ អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៦ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ១៩  ែខ ធនូ     ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៤.៨៥៨ ហកិ  េន្រសុកេមមត់ េខត្តកំពង់ចម  ែដលកនុងេនះ  កត់ េចញ ពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ និងពីដី

ែដលមនដីកដកហូត េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ

៦៣ អនុ្រកឹតយ េលខ ២៥៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី

 ២១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៨  ៩០៤ ហកិ    េនកនុង្រសុកទឹកផុស ្រសុលបរបិូរណ៍ និង្រសុក មគគីមនជ័យ េខត្តកំពង់ឆន ងំ និងេធ្វីអនុប

េយគជដឯីកជនរបស់រដ្ឋ េដីមបេីធ្វី្របទនកមមជូន្របជពលរដ្ឋ និងទុកជដីប្រមុងសំ ប់សហគមន៍ៃ្រពេឈ។ី
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៦៤ អនុ្រកឹតយេលខ ២៥៩ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៤ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៤.១៩៤,២៨៦២ ហកិ   េន្រសុកឈូក េខត្តកំពត កនុងេនះ                   កត់ េចញ ពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ 

នីពីដីសមបទន្រកុមហ៊ុន េដីមប ី    េធ្វីអនុបេយគជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ  និងរក ទុកមួយ

ចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ

៦៥ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦០ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៤ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ១៥០៤,០៣៥៥ ហកិ ្រសុកជុំគីរ ីេខត្តកំពត  េចញពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២  េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដី ឯកជនរបស់

រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ       និងរក ទុកមួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ

៦៦ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦១ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៤ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ១៧៦,៧៨៣០ ហកិ   េនកនុង្រសុកអងគរជ័យ េខត្តកំពត េចញពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដី 

ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមម  ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និងរក ទុកមួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ

៦៧ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦២ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី   ២៤  ែខ ធនូ    ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៧៩២ ហកិ  េន្រសុកតំែបរ េខត្តកំពង់ចម កត់េចញពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន ម លីញ េដីមបេីធ្វីអនុបេយគ

ជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ

៦៨ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៣ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី   ២៤  ែខ ធនូ    ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៧១១ ហកិ  េន្រសុកតំែបរ េខត្តកំពង់ចម  កត់េចញពីគ្រមបៃ្រពេឈ ី២០០២ និងពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន 

ម លីញ េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ

៦៩ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៤ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី   ២៤  ែខ ធនូ    ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៨៥៥ ហកិ  េន្រសុកតំែបរ េខត្តកំពង់ចម  កត់េចញពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន ម លីញ េដីមបេីធ្វីអនុបេយគ

ជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ

៧០ អនុ្រកឹតយេលខ  ២៦៥ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៤   ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៤.៦៩៨ ហកិ  ែដលកនុងេនះ កត់េចញពីដី សមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន  កសូទីម េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯក

ជនរបស់រដ្ឋ និងកត់េចញពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន ដូវេទៀង េខមបូ  ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ្រកុមហ៊ុន  ដូវេទៀង្រកេចះ ពីដីសមប

ទនេសដ្ឋកិចច ្រកុមហ៊ុន ច័នទសុភ ្រពមទងំេសនីសុំ្របទនកមម ជំនួសដី សមបទន  សងគមកិចច  ស្រមប់្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ

និងរក ទុកមួយចំែណកជដី ធ រណៈរបស់រដ្ឋ និងករផ្តល់សិទធិេលីកបលដី

៧១ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៦ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៦ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ២៩៥,៣៧៥៩ ហកិ  េន្រសុកទឹកឈូ េខត្តកំពត កនុងេនះ 

កត់េចញពីឧទយនជតិបូកេគ និងពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២េដីមបេីធ្វីអនុបេយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី្របទនកមមជកមម

សិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ និងរក ទុកមួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ 

៧២ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៧ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៦ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ២.៨៨៩,៧៧ ហកិ  េន្រសុកបកន េខត្តេពធិ៍ ត់  េចញពីៃ្រពសមបទន្រកុមហ៊ុន យូរ ី គរ េដីមបេីធ្វីអនុប

េយគជដី ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមម ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និងរក ទុកមួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ
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៧៣ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៨ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ២៦ ែខ ធនូ  ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ៦៥១,២១ ហកិ    េន កនុង ្រសុក្រ កំក់ េខត្ត  ែកវេចញពីគ្រមបៃ្រពេឈឆីន ២ំ០០២ េដីមប ី    េធ្វីអនុបេយគជដី ឯកជន

របស់រដ្ឋស្រមប់េធ្វី ្របទនកមម   ជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និង រក ទុកមួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ

៧៤ អនុ្រកឹតយេលខ ២៦៩ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ២៦ ែខ  ធនូ   ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ១.៩៩៨ ហកិ   េន្រសុករុកខគិរ ីេខត្តបត់ដំបង  េចញ ពីៃ្រពសមបទន្រកមុហ៊ុន យូរ ី គរ េដីមប ី េធ្វី អនុបេយគជដី

ឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និងរក ទុកមួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ

៧៥ អនុ្រកឹតយេលខ ២៧០ អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី ២៦ ែខ  ធនូ   ឆន  ំ២០១២

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទហំ ំ៧.៥០០ ហកិ   េន្រសុកកំេរៀង េខត្តបត់ដំបង កនុងេនះកត់ េចញពីដីរបស់រដ្ឋ(អតីតដីសមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុម

ហ៊ុន ង ហួហុង និងអភិវឌ ន៍ដំ  ំកសិឧស ហកមម និងែកៃឆន) និងពីៃ្រពសមបទនៃ្រពឬស  ី្រកុមហ៊ុន ភពីមុិច  េដីមប ី េធ្វ ីអនុប

េយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ និងរក ទុកមួយចំែណកជដីភនំ និងផ្តល់សិទធិជកមមសិទធិ

េលីកបលដី
៧៦ អនុ្រកឹតយេលខ  ០១ អន្រក ប.ក   ចុះៃថងទី

   ០១  ែខ មក     ឆន  ំ២០១៣

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៤៩៩៨.១៣  ហកិ  េន្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ េចញពីដី សមបទន េសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន  ហួត សមបត្តិ ស្រមប់េធ្វី 

្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ១.៧៩៩ ្រគួ រ និងរក មួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងករផ្តល់ សិទធិ េលីកបលដី

៧៧ អនុ្រកឹតយេលខ  ០២ អន្រក ប.ក   ចុះៃថងទី

   ០១  ែខ មក     ឆន  ំ២០១៣

ស្តីពី ករកត់ដីសរុបទំហ ំ៥,៨៧៣ ហកិ  េន្រសុកសនួល   េខត្ត្រកេចះ េចញពីដី សមប ទន  េសដ្ឋកិចច  ្រកុមហ៊ុន  ធី ធី ៉យ ស្រមប់េធ្វី ្របទន

កមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ១,៥៥៨ ្រគួ រ និងរក ទុកមួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងករផ្តល់ សិទធិ េលីកបលដី

៧៨ អនុ្រកឹតយេលខ  ០៣ អន្រក ប.ក   ចុះៃថងទី

   ០១  ែខ មក     ឆន  ំ២០១៣

ស្តីពី ករកត់ដីទំហ ំ២.៦១៥,១៥ ហកិ  េន្រសុកឆ្លូង េខត្ត្រកេចះ េចញពីដីៃ្រព សមបទនេសដ្ឋកិចច្រកុមហ៊ុន  CASOTIM និងេធ្វីអនុបេយគ

ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋសរុប ៥៤១ ្រគួ រ  និងរក មួយចំែណកជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ

៧៩ អនុ្រកឹតយេលខ  ០៤     អន្រក ប.ក   ចុះ

ៃថងទី  ០៨ ែខ មក  ឆន  ំ២០១៣

ស្តីពី ករកត់ដីសរុប  ទំហ ំ១.៤៦៧ ហកិ    េន្រសុកតំែបរ េខត្តកំពង់ចមេចញ ពីដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ្រកុមហ៊ុន ម លីញ និង  េធ្វី អនុប

េយគជដីឯកជនរបស់រដ្ឋស្រមប់េធ្វី ្របទនកមមជកមមសិទធិជូន ្របជពលរដ្ឋ ៦៦១ ្រគួ រ
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