
ចុះៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

ឯកសរ ែដលេស�ើសុចំះុហត�េលខ េ្រកមអធិបតីភាព 
សេម�ចេតេជានាយករដ�ម�ន� ីនិង ឯកឧត�ម ល ីខឺឈង នាយករដ�ម�ន�ីចិន 

េនវិមានសន�ិភាព ៃថ�ទី ១១ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៨ 
  

 

រវងរដ� នងិរដ�  

ល.រ ឯកសរ ែដល្រត�វចុះហត�េលខ ភាគីកម�ុជា ភាគីចិន 

១ 
អនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល់គា�  ស�ីពីករេលីកកម�ស់បែន�មករអភិវឌ្ឍន៍
មជ្ឈមណ� លេផ�របេច�កវទិ្យោកម�ុជា-ចិន 

ឯកឧត�ម ចម ្របសទិ� 
េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី                                                       

្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� 

ឯកឧត�ម វ៉ង យ ី
រដ�ម�ន�ី្រកសួងករបរេទស 

២ 
អនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល់គា�  ស្រមាប់កិច�សហ្របតិបត�ិករេលីករ
េលីកកម�ស់គុណភាពផលិតផល  

ឯកឧត�ម ប៉ាន សូរស័ក� ិ
រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� 

ឯកឧត�ម វ៉ង យ ី
រដ�ម�ន�ី្រកសួងករបរេទស 

៣ កិច�្រពមេ្រពៀង ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករេសដ�កិច� និងបេច�កេទស 
ឯកឧត�ម បណ�ិ តសភាចរ្យ អូន ព័ន�មុនីរត័� 
េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហរិ��វត�ុ 

ឯកឧត�ម ជុង សន  
រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� 

៤ លិខិតប�ូរសរ ស�ីពីគេ្រមាងជសួជុលរជវងំេនអង�រ 
ឯកឧត�ម បណ�ិ តសភាចរ្យ អូន ព័ន�មុនីរត័� 
េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហរិ��វត�ុ 

ឯកឧត�ម ជុង សន  
រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� 

៥ លិខិតប�ូរសរ ស�ីពីករផ�ល់ជូនបរកិ� រមយួក�� ប់ 
ឯកឧត�ម បណ�ិ តសភាចរ្យ អូន ព័ន�មុនីរត័� 
េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហរិ��វត�ុ 

ឯកឧត�ម ជុង សន  
រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� 

៦ 
អនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល់គា�  ស�ីពីគេ្រមាង «ដំេណីរៃនក�ី្រសឡាញ់
ពីេបះដូង» េនកម�ុជា  

ឯកឧត�ម ស�ស� ចរ្យ ម៉ម បុ៊នេហង 
រដ�ម�ន�ី្រកសួងសុខភិបាល 

េលកជំទវ េវជ�បណ�ិ ត ល ីបី៊ន 
រដ�ម�ន�ីគណៈកម�ករសុខភិបាលជាតិ 

និងែផនករ្រគ�សរ 
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៧ 
អនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល់គា�  ស�ីពីករេរៀបចំែផនកររមួេលីករអភិវឌ្ឍ 
កសិកម�ទំេនីបេនកម�ុជា  

ឯកឧត�ម េវង សខុន 
រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ 

ឯកឧត�ម ហន ឆាងហ�ូ 
រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� 

៨ 
អនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល់គា�  ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករ
្រសវ្រជាវដំណា្ំរស�វ 

ឯកឧត�ម េវង សខុន 
រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ 

ឯកឧត�ម ហន ឆាងហ�ូ 
រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� 

៩ 
កិច�្រពមេ្រពៀង ស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង «ករបេង�ីតមជ្ឈមណ� លបង� ត់ 
និងអភិរក្សពូជេឈមីានតៃម�ខ�ស់េនកម�ុជា» 

ឯកឧត�ម េវង សខុន 
រដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ 

ឯកឧត�ម ចង េចៀនឡុង 
្របធានរដ�បាលៃ្រពេឈ ី

១0 
កិច�្រពមេ្រពៀងឥណទនសម្បទន ស្រមាប់គេ្រមាងសងសង់ែខ្សអគ�ិសនី
តង់ស្ុយងខ�ស់ ២៣០ គីឡូវ ៉ុល ដំណាក់កលទី ២ 

ឯកឧត�ម បណ�ិ តសភាចរ្យ អូន ព័ន�មុនីរត័� 
េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហរិ��វត�ុ 

ឯកឧត�ម លវ លនកឺ 
្របធានធនាគារនីហរណ័-អហរណ័ចិន 

១១ 
កិច�្រពមេ្រពៀងឥណទនសម្បទន ស្រមាប់គេ្រមាងព្រងីកនិងេលីកក្រមិត
ផ�ូវជាតិេលខ ៣ (េចមេច-ែបកគូស-្រក�ងកំពត) 

ឯកឧត�ម បណ�ិ តសភាចរ្យ អូន ព័ន�មុនីរត័� 
េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហរិ��វត�ុ 

ឯកឧត�ម លវ លនកឺ 
្របធានធនាគារនីហរណ័-អហរណ័ចិន 

១២ 
អនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល់គា�  ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករេទវញិ
េទមក 

ឯកឧត�ម ជា ចន់តូ 
េទសភិបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ឯកឧត�ម ហូ៊ ហ៊យួប៉ាង  
្របធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន (CDB) 

រវងរដ� និងឯកជន 

១៣ 
កិច�្រពមេ្រពៀងសម្បទន ស្រមាប់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍េហដ� រចនាសម�័ន�
ផ�ូវេល្ប�នេលឿនភ�ំេពញ-េខត�្រពះសីហនុ 

ឯកឧត�ម សុ៊ន ចន់ថុល 
េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី                                                       

្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន 

េលក លវ ឈថីាវ  
្របធាន្រក�មហុ៊នសំណង់គមនាគមន៍ចិន 

១៤ កិច�្រពមេ្រពៀង ស�ីពីវស័ិយអប់របំណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ  
ឯកឧត�ម អិុត សេំហង 

 រដ�ម�ន�ី្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះ
បណា� លវជិា� ជីវៈ  

េលក ចូវ ៃហជាងំ 
នាយក្រក�មហុ៊នតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស 

េខត�្រពះសីហនុ 
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១៥ អនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល់គា�  ស�ីពីពណិជ�កម�អង�រ 
ឯកឧត�ម ប៉ាន សូរស័ក� ិ

រដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម� 

េលក អីុ សុប៉ី 
្របធាន្រក�មហុ៊នសជីវកម�នាេំចញ-
នាចូំលែផ�កធ��ជាតិ េ្របងឥន�នៈ 

និងចំណីអហរ (COFCO) 

១៦ 
កិច�សន្យោស្រមាប់គេ្រមាងសងសង់ែខ្សប��ូ នអគ�ិសនី ៥០០ គីឡូវ ៉ុល
ជាឆ�ឹងខ�ងស្រមាប់បណា� ញជាតិ និងភា� ប់អនុតំបន់ 

ឯកឧត�ម ែកវ រតនៈ 
្របតិភូរជរដ� ភិបាល ទទួលបន�ុកជា 

អគ�នាយកអគ�ិសនីកម�ុជា 

េលក លូ វនិជីន  
អគ�នាយក្រក�មហុ៊ន ឆាយណា 

ណាសុិនណល ែហវ ីម៉ាសុនីណារ ី
ខបេភីេរសិន 

១៧ 
កិច�្រពមេ្រពៀង្រកបខ័ណ�  ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករហិរ��ប្បទន ស្រមាប់
គេ្រមាងអកសយានដ� នភ�ំេពញថ�ី ្របេទសកម�ុជា 

ឧកញ៉ា ពុង ឃាវែស 
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

្រក�មហុ៊នវនិិេយាគទុនអណិកជនកម�ុជា 
(OCIC) 

ឯកឧត�ម ហូ៊ ហ៊យួប៉ាង  
្របធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន (CDB) 

រវងឯកជន និងឯកជន 

១៨ 
កិច�្រពមេ្រពៀង្រកបខ័ណ�  ស�ីពីគេ្រមាង បាញ់បេង� ះផា� យរណប 

«េតេជា១» 

អ�កឧកញ៉ា គិត េម៉ង 

នាយក្រក�មហុ៊ន រ ៉ូយ៉ាល់្រគ�ប 

េលក យនី លេីម៉ង  
្របធានសជីវកម�ឧស្សោហកម� 

មហកំែពងចិន 

១៩ 
កិច�្រពមេ្រពៀង ស�ីពីគេ្រមាងវនិិេយាគេលីករសងសង់ និង្របតិបត�ិករ
កំពង់ែផស�ឹងហវ 

េលកជំទវ ឧកញ៉ា លមី ឈវីហូរ 
អគ�នាយកិ្រក�មហុ៊នែអ៊តវូត  

អិុនេវសេមន ្រគ�ប 

េលក ចង មឹុងសុងី  
្របធាន្រក�មហុ៊នែមនថលលូជីខល 

ខបេភីេរសិន(MCC) 
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