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របាយការណ៍ 
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ឆ្ន ២ំ០១៩  
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ាតិកា 

  ទព័ំរ 
ជាំពូកទ១ី យទុធសាន្តសត និងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍អគគិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ  

និងឆោលនឆោបាយសតពីថីាមពលកឆកើតឆ ើងវិញរបស ់ 
រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពជុា  ........................................................................... 
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 ១.១ យុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការអភិវឌឍន៍អគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ ................ ៩ 
 ១.២ រោលនរោបាយសតីពថីាមពលករកីតរឡងីវញិ ..................................... ១០ 

    

ជាំពូកទ២ី ព័ត៌ានសតពីីមលូនធិិអគគិសនីភាវបូនយីកមមជនបទ ......................... ១២ 
    

 ២.១ ការបរងាីតមូលនធិិអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ .................................... ១២ 
 ២.២ រចនាសមព័នធរគ្ប់រគ្ង ........................................................................ ១២ 

 ២.៣ បណាណ ល័យ .................................................................................... ១២ 
 ២.៤ អាសយោា ន ................................................................................... ១៣ 
 ២.៥ របភពមូលនិធ ិ................................................................................ ១៤ 
 ២.៦ ថវកិាជំនួយផ្ដល ម.អ.ជ. បានទទួល និងររបីរបាស់ ............................... ១៤ 

    

ជាំពូកទ៣ី ព័ត៌ានសតពីីឆោលបាំណង ឆបសកកមម និងកមមវិធីរញុផ្ផលផ្កា  
ននការអភវិឌ្ឍអគគិសនឆី ព្ ោះឆៅរបជាពលរដ្ាឆៅជនបទរបស ់
មូលនិធិអគគសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ .............................................. 

 
១៦ 

    

 ៣.១ រោលបណំង .................................................................................. ១៦ 
 ៣.២ របសកកមម ..................................................................................... ១៦ 
 ៣.៣ កមមវធិីរុញផ្ផលផ្កា ននការអភិវឌឍអគ្គិសនីរឆ្ព ោះរៅរបជាពលរដារៅជនបទ ........ ១៧ 
  ៣.៣.១ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក ............................. ១៧ 

  ៣.៣.២  កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពោះអាទិតយតាមផទោះ ........................ ១៧ 

  ៣.៣.៣  កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសន ី
រៅតំបន់ជនបទ ............................................................. ១៧ 

  ៣.៣.៤ កមមវធិីផតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នថលលក់អគ្គសិនី ដល់  
អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមមអគ្គិសន ីផ្ដលបានភាជ ប់របភព 
អគ្គិសនជីាមួយរបព័នធបណាត ញជាតិ រដមីបបីនថយនថលលក់អគ្គិសនី
ដល់រគ្ួស្ថររកីរករៅតបំន់ជនបទ កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការ 
យុទធស្ថស្រសតបនថយអរតា នងិគ្មាល តនថលលក់អគ្គសិនីកនុង 
រពោះរាជាណាចរកកមពុជាសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ 
តាមបណាត រមតតនងិរាជធាន ី............................................... ១៧ 

  ៣.៣.៥ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌  
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ររកាមជំនួយផ្ផអករលទីិននផល គ្ររមាងរបស់ធនាោរអភិវឌឍន៍
អាសុី (ADB) ................................................................ 

១៨ 

  ៣.៣.៦ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ 
ររកាមជំនួយផ្ផអករលទីិននផល កមមវធិីរបស់អគ្គសិនីកមពុជា 
(EDC) ........................................................................ 

 
១៨ 

  ៣.៣.៧ កមមវធិីផតល់ការផគត់ផគង់អគ្គិសនសីរមាប់បូមទឹករធវីកសកិមម ........ ១៨ 
 ៣.៤ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិនីីមួយៗ .................................. ១៨ 
  ៣.៤.១ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់ 

រគ្សួ្ថររកីរក ................................................................... ១៨ 
  ៣.៤.២  លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពោះអាទតិយ 

តាមផទោះ ......................................................................... 
 

១៩ 
  ៣.៤.៣  លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីជួយទុនពរងីក និងផ្កលមអការ 

ផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ ......................................... 
 

២១ 
  ៣.៤.៤ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីផតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវ 

បស្រងគប់នថលលក់អគ្គិសន ីដល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមម 
អគ្គិសនីផ្ដលបានភាជ ប់របភពអគ្គិសនជីាមួយរបព័នធបណាត ញ
ជាតិ រដីមបបីនថយនថលលក់អគ្គសិនីដល់រគ្ួស្ថររកីរករៅតំបន់
ជនបទ កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតបនថយអរតា នងិ 
គ្មាល តនថលលក់អគ្គិសនកីនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជាសរមាប់ឆ្ន ំ
២០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតត នងិរាជធានី ............ ២៥ 

  ៣.៤.៥ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថរ 
រកីរកមានប័ណណសមធម៌ ររកាមគ្ររមាងរបស់ធនាោរអភិវឌឍន៍
អាសុី (ADB) ................................................................ ២៥ 

  ៣.៤.៦ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្ួស្ថរ 
រកីរកមានប័ណណសមធម៌ ររកាមគ្ររមាងរបស់អគ្គសិនកីមពុជា 
(EDC) ......................................................................... ២៧ 

  ៣.៤.៧ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីផតល់ការផគត់ផគង់អគ្គសិនសីរមាប់
បូមទឹករធវីកសកិមម ........................................................... ២៨ 

    

ជាំពូកទ៤ី ព័ត៌ានសតពីីវឌ្ឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគពីកមមវធិី
នីមួយៗ ផ្ដ្លបានអនវុតតឆដ្ឋយមលូនធិិអគគសិនភីាវូបនីយកមម
ជនបទ ................................................................................................... 

 
២៩ 

    

 ៤.១ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក ............................................. ២៩ 
  ៤.១.១ វឌឍនភាព សមិទធផល និងការវភិាគ្ពីកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនី 

ដល់រគ្ួស្ថររកីរក.............................................................. 
 

២៩ 
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  ៤.១.២  សកមមភាពចុោះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់
រគ្ួស្ថររកីរក ................................................................... 

 
៣០ 

 ៤.២ កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលឺរពោះអាទិតយតាមផទោះ (SHS) ៣១ 
  ៤.២.១ វឌឍនភាព សមិទធផល និងការវភិាគ្ពីកមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលឺ

រពោះអាទតិយតាមផទោះ ..........................................................   ៣២ 
  ៤.២.២  បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិីរបព័នធ SHS ...................... ៣៤ 
 ៤.៣ កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅ 

តំបន់ជនបទ .................................................................................. ៣៥ 
  ៤.៣.១ វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពីកមមវធិីជយួទុនសរមាប់

ពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនី រៅតំបន់ជនបទ ............ 
 

៣៥ 
  ៤.៣.២  សកមមភាពចុោះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងកី 

និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ...................... 
 
៣៩ 

 ៤.៤ កមមវធិីផតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នថលលក់អគ្គសិនីដល់អនកកាន់ 
អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមម អគ្គិសនីផ្ដលបានភាជ ប់របភពអគ្គិសនីជាមួយរបព័នធ 
បណាត ញជាតិ រដីមបបីនថយនថលលក់អគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររកីរករៅតំបន់ជនបទ 
កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតបនថយអរតា និងគ្មាល តនថលលក់អគ្គិសនី 
រៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជាសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០  
តាមបណាត រមតត និងរាជធានី .............................................................. 

 
 
 
 
 

៤០ 
 ៤.៥ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ ររកាមគ្ររមាង

របស់ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុី (ADB).................................................... ៥០ 
  ៤.៥.១ វឌឍនភាព សមិទធផល និងការវភិាគ្ពីកមមវធិី ..........................   ៥០ 
  ៤.៥.២ សកមមភាពចុោះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់

រគ្ួស្ថររកីរក ................................................................... ៥១ 
 ៤.៦ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ ររកាមគ្ររមាង

របស់អគ្គសិនកីមពុជា (EDC) ............................................................. ៥២ 
  ៤.៦.១ វឌឍនភាព សមិទធផល និងការវភិាគ្ពីកមមវធិី ..........................   ៥២ 
  ៤.៦.២ សកមមភាពចុោះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់

រគ្ួស្ថររកីរក ................................................................... ៥៤ 
 ៤.៧ កមមវធិីផតល់ការផគត់ផគង់អគ្គិសនសីរមាប់បូមទឹករធវីកសកិមម ........................ ៥៥ 
    

ឧបសមព័នធទ១ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីនំួនអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានចុោះកិចចសនា តាមរមតតនីមួយៗ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិ ី
ផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ........................................ 

 
 

៥៦ 
    

ឧបសមព័នធទ២ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា  
ចំនួនរគ្ួស្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថម ីនិងស្ថថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់
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រោយអគ្គិសនីកមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនី
ដល់រគ្ួស្ថររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ............................................................... 

 
៥៧ 

    

ឧបសមព័នធទ៣ី : បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនមីយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ ររកាមថវកិាផតល់រោយ 
អគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់
រគ្ួស្ថររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ..................................................................... 

 
៥៨ 

    

ឧបសមព័នធទ៤ី : ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក ររកាមថវកិា 
ផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៨ ........... 

 
៥៩ 

    

ឧបសមព័នធទ៥ី : បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមិបានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 19,750 របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ...... ៦០ 
    

ឧបសមព័នធទ៦ី : ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតបានតរមលងីរបព័នធ SHS ចំនួន 19,750 របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨  ៦៥ 
    

ឧបសមព័នធទ៧ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីការចុោះកចិចសនាតាមរមតតនមីួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ 
អគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់
ពរងីក នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ .............. 

 
៦៦ 

    

ឧបសមព័នធទ៨ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបផ្វងផ្មេបណាត ញររោងស្ថងសង់ជាប់កិចចសនា  
របផ្វងផ្មេ  បណាត ញបានស្ថងសង់រចួ និងស្ថថ នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនីមយួៗ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់  
ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់
ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ........................................................................... 

 
 
 
 

៧៦ 
    

ឧបសមព័នធទ៩ី : បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗររកាមថវកិា 
ផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិជីួយទុន
សរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ... 

 
៨៥ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី០ : ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអ 
ការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និង
ធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់  កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ .................................................. 

 
 

១០២ 
    

ឧបសមព័នធទ១ី១ : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចុីោះកិចចសនាតាមរមតតនីមយួ  ៗររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរ
អភិវឌឍន៍អាសុ ីររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានបណណសមធម៌ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ .................................................................................................... ១០៣ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី២ : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំននួរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា  
ចំនួនរគ្ួស្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមី នងិស្ថថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយ
ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុ ីររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានបណណ
សមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ............................................................................ 

 
១០៦ 
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ឧបសមព័នធទ១ី៣ : បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗររកាមថវកិា 
ផតល់រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុី ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក 
មានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ............................................................... 

 
 

១១០ 
ឧបសមព័នធទ១ី៤ : ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក 

មានប័ណណសមធម៌ ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុី កនុងឆ្ន ២ំ០១៨.. ១២១ 
ឧបសមព័នធទ១ី៥ : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចុីោះកិចចសនាតាមរមតតនីមយួ  ៗររកាមថវកិាផតល់រោយ 

អគ្គសិនកីមពុជា ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានបណណសមធម៌ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ .................................................................................................... ១២២ 

ឧបសមព័នធទ១ី៦ : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំននួរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា  
ចំនួនរគ្ួស្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមី នងិស្ថថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយ
អគ្គសិនកីមពុជា ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានបណណសមធម៌ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ........................................................................................ 

 
១២៤ 

ឧបសមព័នធទ១ី៧ : បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗររកាមថវកិា 
ផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក 
មានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ............................................................... 

 
 

១២៦ 
ឧបសមព័នធទ១ី៨ : ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក 

មានប័ណណសមធម៌ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ............ ១៣០ 
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បញ្ជតីារាង 
 

  ទព័ំរ 
តារាងទ១ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្ួស្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា និងចនំួន

រគ្ួស្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា 
និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្ួស្ថររកីរក  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ .................................................................................................... ២៩ 

    

តារាងទ២ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិផ្ដលរគ្ួស្ថរជនបទរកីរកបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី
ររបីរបាស់តាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍
អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ................... 

 
៣០ 

    

តារាងទ៣ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរបព័នធ SHS ចំនួន 19,750 របព័នធ ផ្ដលបានតរមលីងជូនរគ្ួស្ថរ
ជនបទ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ............................................................... 

 
៣២ 

    

តារាងទ៤ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 19,750 របព័នធ តាមរមតត
នីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ....................................................................................... 

 
៣៣ 

    

តារាងទ៥ី : ព័ត៌មានសរងខបសតពីីរបផ្វងផ្មេបណាត ញររោងស្ថងសង់ជាប់កិចចសនា របផ្វងផ្មេ 
បណាត ញបានស្ថងសង់រចួ តាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និង
ធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីជួយទុនពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនី
រៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ........................................................................... 

 
៣៦ 

    

តារាងទ៦ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ  
ររកាម ថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីជួយ
ទុនពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ................. ៣៨ 

    

តារាងទ៧ី : ព័ត៌មានសរងខបសតពីីចំនួនអតថិិជន និងបរមិាណថាមពលផ្ដល ម.អ.ជ. បានទូទាត់
ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវនថលលក់អគ្គិសនី ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណណ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (មួបឆ្ន ំ
២០១៧) ........................................................................................................... ៤២ 

    

តារាងទ៨ី : ព័ត៌មានសរងខបសតពីីចំនួនអតថិិជន និងបរមិាណថាមពលផ្ដល ម.អ.ជ. បានទូទាត់
ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវនថលលក់អគ្គិសនី ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណណ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (មួបឆ្ន ំ
២០១៨) ........................................................................................................... ៤៦ 

    

តារាងទ៩ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្ួស្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា និងចំនួន
រគ្ួស្ថរជនបទ បានតភាជ ប់ចរនតថមីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB ររកាម
កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ................ ៥០ 

តារាងទ១ី០ : ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ  
ររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណ 
សមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ........................................................................................ ៥១ 
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តារាងទ១ី១ : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្ួស្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា និងចំនួន
រគ្ួស្ថរជនបទ បានតភាជ ប់ចរនតថមីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ EDC ររកាម
កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ................ ៥៣ 

តារាងទ១ី២ : ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាម
ថវកិាផតល់រោយ EDC ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណ 
សមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ........................................................................................ ៥៣ 
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ជាំពូកទី១ 
យទុធសាន្តសត និងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍អគគិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ និងឆោលនឆោបាយ 

សតពីថីាមពលកឆកើតឆ ើងវិញរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា 
 

 

១.១ យទុធសាន្តសត និងផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍អគគិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ  

កនុងរោលបំណងកាត់បនថយភាពរកីរក រលីកកមពស់ករមិតជីវភាពរស់រៅ និងជំរុញការអភិវឌឍរសដាកិចចរបស់ 
របជាជនរៅតំបន់ជនបទ រាជរោា ភិបាលកមពុជាទទលួស្ថគ ល់ភាពចបំាច់ រដីមបរីឆលយីតបតរមូវការរហោា រចនាសមព័នធ
ជាមូលោា នរបស់របជាជនរៅតំបន់ជនបទោច់រសោល។ ការបងាលកខណៈឲ្យទទួលបាននូវរសវាកមមអគ្គិសនីផ្ដល
ទុកចិតតបានរៅតំបន់ជនបទកនុងនថលផ្ដលអាចទទួលយកបាន គ្ឺជាផ្ផនកមួយដ៏សំខាន់ននររបៀបវារៈរបស់រាជរោា ភិបាល 
កមពុជាកនុងការអភិវឌឍរសដាកិចច និងរលកីកមពស់ករមតិជីវភាពសងគម។  

អនុវតតតាមររបៀបវារៈខាងរលី រាជរោា ភិបាលកមពុជាតំណាងរោយរកសួងផ្រ ៉ែ និងថាមពល ជារកសួងជំនាញ
បានោក់រចញនូវរោលរៅចនំួន ២ដណំាក់កាល សរមាប់ជំរុញការអភិវឌឍអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ ដូចខាង
ររកាម៖ 

១. ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមទិាងំអស់ទូទាងំរពោះរាជាណាចរកកមពុជានឹងមានអគ្គសិនីររបរីបាស់ពីរបភពរផេងៗ 
២. ដល់ឆ្ន ២ំ០៣០ ោ៉ែ ងរោច ៧០% ននរគ្ួស្ថរទាងំអស់ទូទាងំរពោះរាជាណាចរកកមពុជានងឹមានអគ្គិសនី

ផ្ដលមានគុ្ណភាពដូចអគ្គិសនីពបីណាា ញជាតិររបីរបាស់។ 

រោលបណំងសំខាន់បំផុត ននការអភិវឌឍវស័ិយថាមពលអគ្គិសនីរៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជាមាន ៤
ចំណុចធំៗ ដូចខាងររកាម៖ 

 មានរបភពអគ្ិគសនីសរមាប់ផគត់ផគង់ឲ្យបានរគ្ប់រោន់ កុំឲ្យមានការមវោះខាត រោយរកាបាននូវរសថរភាព 
និងសនតសុិមថាមពល។  

 មានបណាត ញផគត់ផគង់អគ្គិសនីរគ្បដណត ប់រគ្ប់ទីតាងំផ្ដលរតវូការររបីរបាស់ទូទាងំរបរទស រដីមបឲី្យអនក
រតូវការររបីរបាស់ អាចមានលទធភាពភាជ ប់បណាត ញយកថាមពលអគ្ិគសនមីកររបីរបាស់បានរោយងាយ
រសួល។ 

 ការផគត់ផគង់អគ្ិគសនីមានអានុភាព មានចីរភាព មានសុវតថភិាព។  
 នថលអគ្គិសនីមាននថលរថាកសមរមយអាចររបីរបាស់បាន រដីមបសីរមួលដល់ជីវភាពរស់រៅរបស់របជាពលរដា 

ដល់ការវនិិរោគ្ និងការអភិវឌឍរសដាកចិចជាត។ិ 

រលីមូលោា នននរោលបណំងសំខាន់ទាងំ៤ ខាងរលីរនោះ រកសួងផ្រ ៉ែ និងថាមពលបានកណំត់នូវរោលរៅនន
ការអភិវឌឍវស័ិយថាមពលននរពោះរាជាណាចរកកមពុជាបនតរទៀត ដូចខាងររកាម៖  

រោលរៅទ១ី- ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៥ របព័នធបណាត ញជាតនិឹងមានរបភពអគ្ិគសនីរគ្ប់រោន់សរមាប់ផគត់ផគង់
ឲ្យរសចកីតរតូវការររបីរបាស់រគ្ប់របរភទផ្ដលភាជ ប់ជាមួយរបព័នធបណាត ញជាតិ រចួរៅឆ្ន ំាំ្  
២០១៨ របព័នធបណាត ញជាតនិឹងមានអានុភាពបំរុងចនំួន ២៥% រៅកនុងរបព័នធ។ 
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រោលរៅទ២ី- រៅឆ្ន ២ំ០២០ របព័នធបណាត ញបញ្ជូ នតង់សយុងមពស់នងឹរគ្បដណត ប់ទូទាងំ២៥ រមតត-រាជធាន ី
រចួបណាត រមតត និងរាធានីនឹងមានអនុស្ថថ នីយោ៉ែ ងតិចមួយ សរមាប់ទទួលរបភពផគត់ផគង់ 
អគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិ។  

រោលរៅទ៣ី- ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមិចំនួន ៨០% នឹងទទលួការផគត់ផគង់អគ្គិសនពីីបណាត ញជាតិ រោយ
ផ្ឡកភូមិចនំួន ២០% រទៀត នឹងមានផគត់ផគង់អគ្ិគសនីពីរបភពរផេងៗ ដូចជាការនាចូំលពី
របរទសជតិខាង ឬរបព័នធផគត់ផគង់រទាល រចួដល់ឆ្ន ២ំ០៣០ ភូមិចនំួន ៩៥% ននចនំួនភូមិ 
ទូទាងំរពោះរាជាណាចរកកមពុជានឹងទទួលការផគត់ផគង់អគ្ិគសនីពីបណាត ញជាត ិ រហយី ៥%
រទៀត ោ៉ែ ងរោចនងឹមានការផគត់ផគង់អគ្ិគសនីពីរបព័នធផគត់ផគង់រទាល ផ្ដលមានគុ្ណភាព
របោក់ផ្ហលការផគត់ផគង់ពីបណាត ញជាតិផ្ដរ។ 

រោលរៅទ៤ី- ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ ោ៉ែ ងរោច ៥០% ននរគ្ួស្ថរទាងំអស់ទូទាងំរពោះរាជាណាចរកកមពុជានឹង
មានអគ្ិគសនីផ្ដលមានគុ្ណភាពដូចអគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិររបីរបាស់ រចួដល់ឆ្ន  ំ២០៣០ 
ោ៉ែ ងរោច ៧០% ននរគ្ួស្ថរទាងំអស់ទូទាងំរពោះរាជាណាចរកកមពុជានឹងមានអគ្ិគសនី
ផ្ដលមានគុ្ណភាពដូចអគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិររបីរបាស់។ 

 រោលរៅទ៥ី- ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ បនថយគ្មាល តនននថលលក់អគ្គសិនសីរមាប់ជវីភាពរស់រៅរបស់របជាពលរដា
ផ្ដលរស់រៅជនបទកនុងរបព័នធផគត់ផគង់របស់បណាត ញជាតិ មនិឲ្យរលីសពី ១៥% រធៀបនឹង 
នថលលក់សរមាប់របជាពលរដាផ្ដលរស់រៅទីរកុង។  

កនុងទសេនៈទានខាងរលីរនោះ ចកខុវស័ិយរបស់រកសួងផ្រ ៉ែ និងថាមពលកនុងវស័ិយថាមពល គ្ឺរតូវ ឈានឆៅ
សឆរមចឲ្យបានការផគតផ់គង់ថាមពលមួយរគប់រោន់ របកបឆដ្ឋយចីរភាព ឆសថរភាព គុណភាព 
និងនថលសមរមយទូទ ាំងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

ជាយុទធស្ថស្រសត រដីមបសីររមចរោលរៅផ្ដលបានោក់រចញខាងរលី រមួមាន ១- អគ្គសិនកីមពុជាទទួលរា៉ែ ប់រង 
មិតមំពរងីកវសិ្ថលភាពរបព័នធបញ្ជូ នរមតង់សយុងមពស់ (High Voltage - HV) រៅរគ្បដណត ប់រលីរមតតឲ្យបានកាន់ផ្ត 
ររចីនរៅៗ និងរបព័នធផគត់ផគង់តង់សយុងមធយម (Medium Voltage - MV) រៅរគ្បដណត ប់តំបន់ជនបទឲ្យបានកាន់ 
ផ្តឆ្ង យរៅៗ ២- ពរងីកតំបន់ផគត់ផគង់របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរគ្បដណត ប់តំបន់ជនបទោច់រសោលឲ្យកាន់ផ្ត
ររចីនរៅៗ និង ៣- ផតល់លទធភាពឲ្យអនកវនិិរោគ្ចូលរមួវនិិរោគ្រលីវស័ិយអគ្គសិនីរៅតាមតំបន់ថមីៗ ផ្ដលពុំទាន់
មានការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅរឡយី។ 

១.២ ឆោលនឆោបាយសតពីថីាមពលកឆកើតឆ ើងវញិ 

រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានោក់រចញនូវរោលនរោបាយជាតិ សរមាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយររបី 
ថាមពលករកីតរឡងីវញិចនំួន ៦ចណុំច1 ដូចខាងររកាម៖ 

១. មិតមំមនោះផ្មនងផតល់រសវាអគ្គសិនីផ្ដលទុកចិតតបាន មានសុវតថិភាព មានផលប៉ែោះពាល់អវជិជមានតចិតួច 
ដល់បរសិ្ថថ ន នងិតាមនថលផ្ដលអាចទទលួយកបានសរមាប់សហគ្មន៍ជនបទ។ 

២. ផតល់រកបម័ណឌ ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិផ្ដលមានរបសិទធភាព ការរលីកទឹកចិតតរផេងៗ និងបណតុ ោះបណាត ល 
ផ្ផនកឯកជន រដីមបឲី្យចូលរមួកនុងការផតល់រសវាអគ្គសិនី រោយររបីថាមពលករកតីរឡងីវញិរៅជនបទ។ 

                                                           
1 រោលនរោបាយជាតិសរមាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយររបីថាមពលករកីតរឡងីវញិ ផ្មមករា ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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៣. រធវីសកមមភាពជាអនកសរមួលទីផារ តាមរយៈការរលីកទឹកចិតតរផេងៗ ឲ្យមានសមភាពកនុងការទទួលរសវា 
អគ្គិសនីផ្ដលទុកចិតតបាន មានសុវតថិភាព មានផលប៉ែោះពាល់អវជិជមានកនុងករមិតតិចតួចដល់បរសិ្ថថ ន និង
តាមនថលផ្ដលអាចទទួលយកបានសរមាប់សហគ្មន៍ជនបទ។ 

៤. រលីកទឹកចិតតដល់ការផលិត ការបញ្ជូ ន និងការផ្ចកចយរបកបរោយរបសិទធភាពននអគ្គសិនីផ្ដលររបី 
បរចចកវទិាថាមពលករកីតរឡងីវញិ តាមរយៈការកណំត់តារាងនថលលក់មួយរតមឹរតូវ សមរសបតាម
រោលការណ៍របស់ "ចាប់សតពីីអគ្គិសនីននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា"។ 

៥. ជំរុញការអភិវឌឍរបព័នធអគ្គិសនី រោយររបីរបព័នធថាមពលករកីតរឡងីវញិទាងំឡាយណាផ្ដលមាននថល 
រថាកជាងរគ្សរមាប់សហគ្មន៍រៅតំបន់ជនបទ តាមរយៈការសិការស្ថវរជាវ ស្ថកលបង និងការ
អភិវឌឍគ្ំរូ ជាផ្ផនកមួយននភារកិចចរបស់រាជរោា ភិបាលរលីបរចចកវទិារបព័នធបណាត ញ  និងរបព័នធរទាល។ 

៦. ធានាឲ្យមានធនធានរគ្ប់រោន់ យនតការស្ថថ ប័នសមរសប និងការបណតុ ោះបណាត លនានា រដីមបអីនករកីរក 
មានលទធភាពចូលរមួកនុងការអភិវឌឍអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 
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ជាំពូកទី២ 
ព័ត៌ានសតពីីមលូនធិិអគគិសនីភាវបូនយីកមមជនបទ 

 
២.១ ការបឆងាើតនាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគគសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ 

ម.អ.ជ. ដំបូងរឡយីបរងាីតរឡងីតាមរពោះរាជរកឹតយរលម នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនថងទ៤ី ផ្មធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៤ 

រដីមបជីំរុញការអភិវឌឍអគ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ។ កនុងឆ្ន ដំំបូងននរបតិបតតិការការងារ ម.អ.ជ. បានររបីរបាស់ថវកិា 
ផ្ដលបានផតល់រោយធនាោរពិភពរោក ររកាមគ្ររមាងអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ និងផ្មេបញ្ជូ ន និងថវកិាបដិភាគ្ 
របស់រាជរោា ភិបាលកមពុជា។ បនាទ ប់ពគី្ររមាងអគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ និងផ្មេបញ្ជូ នបានបញ្ច ប់រៅនថងទី៣១ ផ្ម
មករា ឆ្ន ២ំ០១២ និងពុំមានថវកិាសរមាប់ដំរណីរការស្ថថ ប័នរនោះ។ រៅនថងទ២ី២ ផ្មសីោ ឆ្ន ២ំ០១២ រពោះរាជរកឹតយថមី
មួយរទៀតរលម នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ រធវវីរិស្ថធនកមមមារតាមលោះននរពោះរាជរកឹតយចស់ រោយរផទរ ម.អ.ជ. ឲ្យសថិត
រៅររកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់អគ្គិសនកីមពុជា រដីមបឲី្យកមពុជាមលួនឯងអាចមាច ស់ការបនតរបតិបតតិការការងាររបស់ ម.អ.ជ. 
ផង និងក៏រៅផ្តអាចទទួលនូវអំរណាយ និងជំនួយនានាពីខាងររៅមកជួយអភិវឌឍន៍អគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ
កមពុជាបានផង។ តាមរពោះរាជរកឹតយថមីរនោះ អគ្គសិនកីមពុជាបានបរងាីតនាយកោា ន ថម2ី មួយរៅថា "នាយកោា នមូល-
នធិអិគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ (ម.អ.ជ.)" ។  

រនោះជាជំោនដ៏ធំមយួរបស់រាជរោា ភបិាលកមពុជា កនុងការជំរុញការអភវិឌឍអគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ ផ្ដល 
នឹងទាក់ទាញ និងរលីកទឹកចិតតផ្ផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិរោគ្កនុងការរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ រដីមបជីួយ
ជំរុញការអភិវឌឍរៅតំបន់ជនបទ និងរដមីបអីាចផតល់លទធភាពឲ្យរបជាជនរកីរករៅតំបន់ជនបទកាន់ផ្តររចីនរគ្សួ្ថរ
មានអគ្គិសនីយករៅររបីរបាស់សរមាប់បំភល ឺ របកបរបរអាជីវកមម សិបបកមម និងររបីជាផលរបរោជន៍ដនទរទៀត រដីមបី
រលីកកមពស់ករមតិជីវភាពរស់រៅរបស់របជាពលរដា ក៏ដូចជារដីមបជីាផលរបរោជន៍ទូរៅដល់សងគមជាតិ។ 

២.២ រចនាសមព័នធរគប់រគង  

ម.អ.ជ. របតិបតតិការរសបតាមលកខនតកិៈរបស់អគ្គសិនកីមពុជា និងមានលកខណៈសងគមកចិច និងមានគ្ណនី
ោច់រោយផ្ឡក។ 

២.៣  បណាណ លយ័  

ម.អ.ជ. ក៏មានបណាណ ល័យសរមាប់ស្ថធារណជន ផ្ដលមានបណំងចង់យល់ដឹងពីកមមវធិីរបស់ ម.អ.ជ. 
របាយការណ៍ នងិការរុញផ្ផលផ្កា ននការអភិវឌឍអគ្គិសនីរឆ្ព ោះរៅរបជាពលរដារៅជនបទកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 
 

                                                           
2 រសចកតីសររមចរលម ០៨៩៨សសរ.អក.រប ចុោះនថងទី១២ ផ្មកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការកំណតថ់ាន កអ់ងគភាពមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទកនុងអងគការរលម និងរចនាសមពន័ធរគ្បរ់គ្ងអគ្គិសនីកមពុជា។  
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២.៤  អាសយដ្ឋា ន  

 អាសយោា ន ម.អ.ជ. សថិតរៅអាោររលម២០៥ ផលូវជាតិរលម៥ សងាា ត់គ្ីឡូផ្ម៉ែរតរលម៦ មណឌ បាសេផី្កវ 
រាជធានីភនំរពញ។ រគ្ហទំព័ររបស់ ម.អ.ជ. គ្ឺ www.ref.gov.kh ។ 

 

 
 

http://www.ref.gov.kh/


14 

 
 

២.៥ របភពមូលនិធិ  

របភពមូលនិធដិល់ ម.អ.ជ.3 មានដូចខាងររកាម៖       

១. កញ្ច ប់ថវកិាសងគមកិចចផ្ដលបានររោងកនុងបញ្ជ ីនថលលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអំរណាយដនទ
រទៀតរបស់អគ្គិសនីកមពុជា របសិនរបីមាន។ 

២. អំរណាយ និងជំនួយឥតសណំងផ្ដលរបភព និងលកខមណឌ ននការផាល់រតូវបានទទលួការឯកភាពពី
រកសួងផ្រ ៉ែ នងិថាមពល និងរកសួងរសដាកិចច និងហរិញ្ញវតថុ។ 

៣. ថវកិាពីរាជរោា ភបិាលកមពុជា។  

២.៦ ថវកិាជាំនយួផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទទលួ និងឆរបើរបាស ់

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ម.អ.ជ. ទទួលបានថវកិាពីអគ្គិសនីកមពុជា ធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ (KfW) និងធនាោរ
អភិវឌឍន៍អាសុី (ADB)។ ម.អ.ជ. ទទលួបានថវកិាពីអគ្គសិនីកមពុជាចំននួ 74 ោនដុោល រអារមរកិ ទទួលបានពថីវកិា
ពីធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ចំនួន 2.6 ោនដុោល រអារមរកិ និងទទួលបានពីធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុី ចំនួន 1 ោន
ដុោល រអារមរកិ  សរុបចំននួ 77.6 ោនដុោល រអារមរកិ សរមាប់អនុវតតន៍កមមវធិីរុញផ្ផលផ្កា ននការអភិវឌឍអគ្គិសនីរឆ្ព ោះរៅ
របជាពលរដារៅជនបទ។ ថវកិាទទួលបានពអីគ្គិសនីកមពុជាក៏សរមាប់ចំណាយរបតិបតតការរបស់ ម.អ.ជ. ផងផ្ដរ។ 
                                                           
3 រពោះរាជរកឹតយរលម នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ ចុោះនថងទី២២ ផ្មសីោ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីវរិស្ថធនកមមរលីមារតា២ មារតា៥ និងមារតា៧ នន
រពោះរាជរកឹតយរលម នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនថងទី០៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សាីពីការបរងាីត ម.អ.ជ. និងរលីមារតា៤ថមីននរពោះរាជរកឹតយរលម 
នស/រកត/០១០៨/០៦៤ ចុោះនថងទី២៨ ផ្មមករា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពីវរិស្ថធនកមមមារតា៤ ននរពោះរាជរកឹតយរលម នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនថង
ទី៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីការបរងាីត ម.អ.ជ.។ 
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ថវកិាទទលួបានរនោះ ម.អ.ជ. បានយករៅររបីរបាស់កនុងការអនុវតតកមមវធិីរុញផ្ផលផ្កា ននការអភិវឌឍអគ្គិសនី
រឆ្ព ោះរៅរបជាពលរដារៅជនបទ ដូចខាងររកាម៖ 

១. កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក។  
២. កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពោះអាទិតយតាមផទោះ។  
៣. កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ។ 
៤. កមមវធិផីតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នថលលក់អគ្គសិនី ដល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមមអគ្គសិន ី

ផ្ដលបានភាជ ប់របភពអគ្គិសនជីាមួយរបព័នធបណាត ញជាតិ រដីមបបីនថយនថលលក់អគ្គិសនីដល់រគ្ួស្ថររកីរក 
រៅតំបន់ជនបទ កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតបនថយអរតា និងគ្មាល តនថលលក់អគ្គិសនីរៅកនុង
រពោះរាជាណាចរកកមពុជាសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនិងរាជធានី។  

៥. កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ គ្ររមាងជំនយួផ្ផអករលីទនិនផល ររកាម
គ្ររមាងរបស់ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុី (ADB)។ 

៦. កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ កមមវធិីរបស់អគ្គិសនីកមពុជា (EDC)។ 
៧. កមមវធិីផតល់ការផគត់ផគង់អគ្គិសនសីរមាប់បូមទឹករធវីកសកិមម។ 
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ជាំពូកទី៣  
ព័ត៌ានសតពីីឆោលបាំណង ឆបសកកមម និងកមមវិធីរញុផ្ផលផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគគសិនីឆ ព្ ោះ 

ឆៅរបជាពលរដ្ាឆៅជនបទរបសម់លូនធិិអគគិសនីភាវបូនយីកមមជនបទ 
 

៣.១ ឆោលបាំណង  

រោលបណំងរបស់ ម.អ.ជ.4 មានដូចខាងររកាម៖ 

១. ជំរុញឲ្យមានសមធម៌កនុងការទទួលរសវាកមមអគ្គសិន ី រោយជួយឲ្យរបជាជនរៅជនបទបានទទួល 
អគ្គិសនរីរបរីបាស់តាមនថល ផ្ដលអាចជាវបានសរមាប់រសដាកិចច សងគម និងលំរៅោា ន រមួចំផ្ណកកាត់
បនថយភាពរកីរក។  

២. ជំរុញ និងរលីកទកឹចិតាផ្ផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិរោគ្រធវីរសវាកមមអគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ របកប
រោយចីរភាព ជាពិរសសកនុងការអនុវតាបរចចកវទិាថមី និងថាមពលករកីតរឡងីវញិ ផ្ដលមានលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជជកមមសមរសប។ 

៣.២ ឆបសកកមម 

ម.អ.ជ. មានរបសកកមម ដូចខាងររកាម៖ 

១. ជរមុញវសិ្ថលភាពអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរបកបរោយសមភាព រោយសរមួលឲ្យរបជាពលរដា
ជនបទទទួលបានអគ្គិសនីររបរីបាស់ជាលកខណៈរសដាកិចច សងគមកចិច នងិរគ្ួស្ថរ។ 

២. ផតល់ការោរំទដល់ការររៀបចំ និងអនុវតតគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 
៣. ផតល់ការោរំទ និងជយួសរមលួដល់រគ្ួស្ថររកីរករស់រៅតបំន់ជនបទ អាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនត  

អគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនី រោយការផតល់របាក់កមចីអនុររោោះោម នការរបាក់។ 
៤. ផតល់ការោរំទ និងជួយសរមលួឲ្យរគ្ួស្ថរជនបទរស់រៅតំបន់ោច់រសោលផ្ដលផ្មេបណាា ញអគ្គិសន ី

មិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុងរយៈរពលយូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនីររបីរបាស់តាមរយៈរបព័នធថាមពល 
ពនលរឺពោះអាទិតយតាមផទោះ។ 

៥. ផតល់ការោរំទ នងិជួយសរមលួឲ្យអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ផ្ដលមានអាជាា ប័ណណ
រសបចាប់ អាចមានទុនសរមាប់រធវីការវនិិរោគ្ពរងីករហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនឲី្យរពញផ្ដន
អាជាា ប័ណណផ្ចកចយរបស់មលួន រដីមបឲី្យរបជាពលរដារគ្ប់រគ្សួ្ថរអាចភាជ ប់ចរនតររបរីបាស់តាមលទធភាព
របស់មលួន។ 

៦. ផតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នថលលក់អគ្គសិនដីល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវអីាជីវកមមអគ្គសិន ី ផ្ដល
បានភាជ ប់របភពអគ្គិសនីជាមួយរបព័នធបណាត ញជាតិ រដីមបបីនថយនថលលក់អគ្គិសនដីល់រគ្សួ្ថររកីរករៅ
តំបន់ជនបទ កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតបនថយអរតា និងគ្មាល តនថលលក់អគ្គិសនកីនុងរពោះរាជា-
ណាចរកកមពុជាសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនងិរាជធានី។ និង 

៧. ផតល់ការោរំទ និងជួយសរមួលដល់រគ្ួស្ថររកីរករស់រៅតំបន់ជនបទ ទទួលបានការផគត់ផគង់អគ្គិសនពីី
របព័នធបណាត ញជាតិផ្កទ ល់សរមាប់ការបូមទឹករធវីកសិកមមរៅតនមលអនុររោោះសរមាប់ការររបីរបាស់អគ្គិសនី 

                                                           
4 មារតា៣ ននរពោះរាជរកឹតយរលម នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនថងទី៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីការបរងាីតស្ថថ បន័ ម.អ.ជ.។ 
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រៅរពលយប់ចប់ពីរមា៉ែ ង ៩:00យប់ ដល់រមា៉ែ ង ៧:00រពឹក និងរៅតនមលធមមតាសរមាប់ការររបីរបាស់
អគ្គិសនីរៅរពលនថងចប់ពីរមា៉ែ ង ៧:00រពឹក ដល់រមា៉ែ ង ៩:00យប់។  

៨. ជរមុញការរធវីពាណិជជកមមបរចចកវទិាថាមពលករកតីរឡងីវញិ ផ្ដលរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ជាលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជជកមម។ 

អារស័យនឹងលកខមណឌ ថវកិាផ្ដល ម.អ.ជ. ទទួលបានពីរបភពរផេងៗ ម.អ.ជ. នឹងររបីរបាស់ឲ្យអស់លទធភាព 
នូវធនធានផ្ដលមលួនមាន រដីមបសីររមចឲ្យបាននូវរបសកកមមខាងរលី។  

៣.៣ កមមវធិីរញុផ្ផលផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគគិសនីឆ ព្ ោះឆៅរបជាពលរដ្ាឆៅជនបទ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ម.អ.ជ. បានអនុវតតកមមវធិី ដូចខាងររកាម៖ 

៣.៣.១ កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយដល់រគ្ួស្ថររកីរករស់រៅតំបន់ជនបទ រដីមបឲី្យរគ្សួ្ថររកីរករស់រៅតបំន់
ជនបទអាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនី រោយការផតល់ឥណទានអនុររោោះោម នការ
របាក់ឲ្យរគ្ួស្ថរជនបទមចីយករៅ៖ ១- បង់នថលភាជ ប់ចរនតឲ្យអនកផគត់ផគង់ ២- បង់នថលរបាក់កក់ឲ្យអនកផគត់ផគង់ ៣- ចំណាយ
រលីការទិញ និងរាយផ្មេពីចណុំចភាជ ប់ចរនតមកដល់ផទោះរបស់មលួន នងិ៤- ចំណាយរលីការររៀបចផំ្មេបណាត ញ និង
ឧបករណ៍អគ្គិសនកីនុងផទោះ រដីមបតីភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនចូីលផទោះ។  

៣.៣.២ កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពោះអាទតិយតាមផទោះ  

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺជួយសរមលួឲ្យរគ្ួស្ថរជនបទរស់រៅតំបន់ោច់រសោល ផ្ដលផ្មេបណាា ញ
អគ្គិសនមីិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុងរយៈរពលយូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនីររបីរបាស់តាមរយៈរបព័នធថាមពលពនល ឺ
រពោះអាទតិយតាមផទោះ។  

៣.៣.៣ កមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយសរមលួឲ្យអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ផ្ដលមានអាជាា ប័ណណ 
រសបចាប់ អាចមានទុនសរមាប់វនិិរោគ្ពរងីក នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនឲី្យរពញផ្ដនអាជាា ប័ណណផ្ចកចយ
របស់មលួន រដមីបឲី្យរបជាពលរដារគ្ប់រគ្ួស្ថរអាចមានភាជ ប់ចរនតររបីរបាស់តាមលទធភាពរបស់មលួន។ 

៣.៣.៤ កមមវធិផីតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នថលលក់អគ្គសិនដីល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវអីាជវីកមមអគ្គសិន ី
ផ្ដលបានភាជ ប់របភពអគ្គសិនជីាមយួរបព័នធបណាត ញជាត ិរដមីបបីនថយនថលលក់អគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថរ រកី
រករៅតបំន់ជនបទ កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតបនថយអរតា នងិគ្មាល តនថលលក់អគ្គសិន ី កនុង
រពោះរាជាណាចរកកមពុជាសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនងិរាជធាន ី

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺផតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នថលលក់អគ្គិសនដីល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវី
អាជីវកមមអគ្គិសនីផ្ដលបានភាជ ប់របភពអគ្គិសនីជាមយួរបព័នធបណាត ញជាតិ រដមីបបីនថយនថលលក់អគ្គិសនីដល់រគ្ួស្ថរ
រកីរករៅតំបន់ជនបទ កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតបនថយអរតា នងិគ្មាល តនថលលក់អគ្គិសនីកនុងរពោះរាជាណា-
ចរកកមពុជា សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតត និងរាជធានី។ 
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៣.៣.៥ កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ (P2P for ID Poor HH) ររកាម
ជនំយួផ្ផអករលទីនិនផល គ្ររមាងរបស់ធនាោរអភវិឌឍន៍អាសុ ី(ADB) 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺជួយដល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌រៅតំបន់ជនបទ រោយជួយរគ្សួ្ថរ
មានចំណូលទាប និងងាយរងផលប៉ែោះពាល់អាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសន ី រោយការ 
ផតល់ថវកិាឧបតថមភធនចនំនួ ១០០ដុោល រអារមរកិ កនុង១រគ្សួ្ថររកីរក តាមរយៈអនកកាន់អាជាា ប័ណណសរមាប់៖១-  ចណំាយ 
រលីសមាភ រៈ និងពលកមមរាយផ្មេបណាត ញរសវាកមមកនុងរបផ្វង ១៥០ផ្ម៉ែរត ពចីំណុចភាជ ប់ចរនតមកដល់ផទោះរគ្ួស្ថរមានប័ណណ
រកីរក និង ២- ចំណាយ រលីសមាភ រៈ និងពលកមមតរមលងីសមាភ រៈអគ្គិសនីកនុងផទោះ រដីមបតីភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីចូលផទោះ។  

កមមវធិីរនោះបានទទួលថវកិាជនំួយពីធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុ ី(ADB) ចំនួន $1 million សរមាប់អនុវតតន៍កនុង
រមតតរោលរៅចំនួន៦ រមួមានរមតតបនាទ យមានជ័យ កពំង់ចម កំពង់ធំ កណាត ល រសៀមរាប និងតបូងឃមុ។ំ ចនំួន
រោលរៅរគ្ួស្ថររកីរកមានបណណសមធម៌ ររោងទទួលផលររកាមកមមវធិីរនោះគ្ឺ 10,000 រគ្ួស្ថរ។ 

៣.៣.៦ កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ (P2P for ID Poor HH) ររកាម
ជនំយួផ្ផអករលទីនិនផល កមមវធិរីបស់អគ្គសិនកីមពុជា (EDC) 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺជួយដល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌រៅតំបន់ជនបទ រោយជួយរគ្សួ្ថរ
មានចំណូលទាប និងងាយរងផលប៉ែោះពាល់អាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសន ី រោយការ 
ផតល់ថវកិាឧបតថមភធនចំននួ ១០០ដុោល រអារមរកិ កនុង១រគ្សួ្ថររកីរក តាមរយៈអនកកាន់អាជាា ប័ណណសរមាប់៖ ១- ចំណាយ 
រលីសមាភ រៈ និងពលកមមរាយផ្មេបណាត ញរសវាកមមកនុងរបផ្វង ១៥០ផ្ម៉ែរត ពីចណុំចភាជ ប់ចរនតមកដល់ផទោះរគ្ួស្ថរមានប័ណណ
រកីរក និង ២-ចំណាយ រលីសមាភ រៈ និងពលកមមតរមលងីសមាភ រៈអគ្គិសនីកនុងផទោះ រដីមបតីភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីចូលផទោះ។  

កមមវធិីរនោះបានទទួលថវកិាជនំនួពីអគ្គិសនីកមពុជា (EDC) ចំនួន 452,000 ដុោល រអារមរកិ សរមាប់អនុវតតន៍ 
កនុងរមតតរពាធិ៍ស្ថត់ រមតតកំពង់ឆ្ន ងំ និងបណាត រមតតដនទរទៀត។ ចំននួរោលរៅរគ្ួស្ថររកីរកមានបណណសមធម៌ ររោង 
ទទួលផលររកាមកមមវធិីរនោះគ្ឺ 4,520 រគ្ួស្ថរ។ 

៣.៣.៧ កមមវធិផីតល់ការផគត់ផគង់អគ្គសិនសីរមាប់បូមទកឹរធវកីសកិមម 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយសរមលួដល់រគ្សួ្ថររកីរករស់រៅតបំន់ជនបទទទលួបានការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
ពីរបព័នធបណាត ញជាតិផ្កទ ល់ សរមាប់ការបូមទឹករធវីកសិកមម រៅតនមលអនុររោោះសរមាប់ការររបីរបាស់អគ្គិសនីរៅរពល
យប់ចប់ពីរមា៉ែ ង ៩:00យប់ ដល់រមា៉ែ ង ៧:00រពឹក នងិរៅតនមលធមមតាសរមាប់ការររបីរបាស់អគ្គសិនីរៅរពលនថងចប់
ពីរមា៉ែ ង ៧:00រពឹក ដល់រមា៉ែ ង ៩:00យប់។ 

៣.៤ លកខណៈវិនិចឆយ័សរាប់ការអនវុតតកមមវិធីនមីួយៗ  

៣.៤.១ លកខណៈវនិចិឆ័យសរមាប់កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់សហរោសអគ្គសិនីជនបទ នងិរគ្សួ្ថរជនបទសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិីផតល់អគ្គសិនី 
ដល់រគ្ួស្ថររកីរក មានដូចខាងររកាម៖ 

ក. លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់សហរោសអគ្គសិនជីនបទ 

 មានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរចញរោយអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា និងអាជាា បណណ 
មានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន ។ំ 
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 អនុវតតរៅតបំន់ជនបទ នងិតបំន់ផ្ដលមានការផគត់ផគង់អគ្គសិនពីីរបព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 មានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវពីការរធវអីាជីវកមមអគ្គិសន។ី 
 យល់រពមរបមូលរបាក់បង់សងរលំស់ និងរផទរចូលគ្ណនីរបស់ ម.អ.ជ. តាមរពល

កំណត់។ 
 យល់រពមទទួលមុសរតូវចំរពាោះរគ្ួស្ថរជនបទផ្ដលពុំបង់របាក់សងមក ម.អ.ជ. វញិ 

រលីកផ្លងផ្តមានការឯកភាពពី ម.អ.ជ. ឲ្យលុបបណុំល។ 
 យល់រពមអនុវតត៖ ១- កចិចសនារវាង ម.អ.ជ. នងិអនកកាន់អាជាា ប័ណណ  កនុងការររបីរបាស់ 

ឥណទានអនុររោោះោម នការរបាក់ ២-កិចចសនាមចឥីណទានអនុររោោះពី ម.អ.ជ. សរមាប់ 
តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនរីដីមបរីរបីរបាស់ ៣-រោលការណ៍សរមាប់អនុវតតកនុងការផតល់ឥណទាន 
អនុររោោះដល់រគ្សួ្ថររកីរករៅជនបទសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី និងឯកស្ថរ
ចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

ម. លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់រគ្សួ្ថរជនបទ 

 រគ្ួស្ថរជនបទពុំទាន់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនី។ 
 រគ្ួស្ថរជនបទមានបំណងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី ផ្ដលរស់រៅកនុងតំបន់មានការផគត់ផគង់

អគ្គិសនីពីរបព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 មានលំរៅោា នឋតិរឋរ និងមានសុវតថិភាពសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិន។ី 
 យល់រពមសងរលំស់របចផំ្មកនុងរយៈរពលោ៉ែ ងយូរ ៣៦ផ្ម។ 
 ឥណទានអនុររោោះោម នការរបាក់ គ្ឺមិនរលសីព ី480,000 ររៀល កនុង១រគ្ួស្ថរ។  
 យល់រពមអនុវតត៖ ១-កិចចសនាមចីឥណទានអនុររោោះពី ម.អ.ជ. សរមាប់តភាជ ប់ចរនត

អគ្គិសនី រដីមបរីរបីរបាស់ ២-រោលការណ៍សរមាប់អនុវតតកនុងការផតល់ឥណទានអនុររោោះ
ដល់រគ្ួស្ថររកីរករៅជនបទសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនី និងឯកស្ថរចបំាច់ពាក់
ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

៣.៤.២ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពោះអាទតិយតាមផទោះ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់អនុវតតកមមវធិីរនោះ មានដូចខាងររកាម៖  

ក.  ទញិ-លក់កនុងរកបម័ណឌ អនុររោោះដល់រគ្សួ្ថរជនបទ សរមាប់របព័នធថាមពលពនលរឺពោះអាទតិយ 
តាមផទោះ អានុភាព ៨០វា៉ែ ត់ 

 តំបន់ជនបទោច់រសោល ផ្ដលផ្មេបណាា ញអគ្គសិនមីិនទាន់អាចពរងកីរៅដល់ កនុង 
រយៈរពលយូរ និងជាតំបន់ពុំមានផ្ផនការពរងីកផ្មេបណាត ញរៅដល់ោ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ
ខាងមុម។ 

 លក់ និងតរមលីងរបព័នធដល់រគ្សួ្ថរជនបទ និងវតតអារាមរៅតំបន់ជនបទទូទាងំរបរទស 
កមពុជា។ លក់ និងតរមលីងឲ្យកនុង ១រគ្ួស្ថរ ១របព័នធ ឬវតតអារាមមួយ ១របព័នធ។ 

 ផតល់របាក់ឧបតថមភធនចំនួន ១០០ដុោល រអារមរកិ កនុង១របព័នធ ដល់អនកទិញ រដីមបី
ជួយកាត់បនថយការទូទាត់នថលទញិរបព័នធមួយផ្ផនក។ 
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 អនកទិញរតូវបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធ (តនមលសល់ ជានថលរៅសល់បនាទ ប់ពីកាត់បនថយ
របាក់ឧបតថមភធន ១០០ដុោល រអារមរកិ កនុង១របព័នធ) មក ម.អ.ជ. វញិកនុងរយៈរពល 
៤ឆ្ន ។ំ ចំរពាោះវតតអារាម គ្ឺតរមូវឲ្យបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធផ្កត ច់ផ្តមតង។ ររកាយ
រពលបង់សងរគ្ប់ចំននួ របព័នធរនោះនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

 អនកទិញអាចររជីសររសីជររមសីបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធ កនុងចំរណាមជររមីសចំនួន
៣ គ្ឺ៖ ជររមីស ទី១-បង់រគ្ប់ចំនួនផ្តមាងននតនមលសល់ ឬជររមីសទី២-បង់សងរលំស់
តនមលសល់ររៀងរាល់ ៦ផ្មមាង រហូតដល់រគ្ប់ចំនួនសរមាប់រយៈរពល ៤ឆ្ន  ំឬជររមីស
ទី៣- បង់សងរលំស់តនមលសល់ររៀងរាល់ ២ផ្មមតង រហូតដល់រគ្ប់ចនំួនសរមាប់រយៈ
រពល ៤ឆ្ន ។ំ  

 ពុំតរមូវឲ្យអនកទិញបង់របាក់ជាមុនរឡយី។ ការបង់របាក់រលីកទី១ គ្ឺរតូវបង់រៅនថង
ោក់ឲ្យដំរណីរការររបីរបាស់របព័នធផ្ដលបានតរមលីង។ ការបង់រនោះ គ្ឺរតូវបង់ឲ្យអនកលក់ 
ឬឲ្យតំណាងរសបចាប់របស់អនកលក់។ 

 ការបង់រលំស់រនោះ ពុំរតូវបានអនុញ្ញ តឲ្យគ្តិការរបាក់រឡយី។  
 ការដឹកជញ្ជូ នពីឃ្ល ងំរៅតរមលងី ការតរមលីង ការរបមូលរបាក់សងរលំស់ និងការផ្ថទាំ

របព័នធដល់ទីតាងំ អនកទិញ អនុវតតតាមរយៈរកុមហ ុនកនុងរសកុមួយ។ 
 ចំណាយរលីការដឹកជញ្ជូ នពឃី្ល ងំរៅតរមលីង ការតរមលីង ការរបមូលរបាក់សងរលំស់ 

និងការផ្ថទារំបព័នធដល់ទីតាងំអនកទិញ ជាបនទុករបស់ ម.អ.ជ.។ 
 អនកទិញរតូវយល់រពមអនុវតតកចិចសនា នងិឯកស្ថរផលូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 

ម.  ទញិ-លក់កនុងរកបម័ណឌ អនុររោោះដល់រគ្សួ្ថរជនបទ សរមាប់ឆ្ន ងំោបំាយរោយរបព័នធ
ថាមពលពនលរឺពោះអាទតិយតាមផទោះ អានុភាព ២០០វា៉ែ ត់ 

 តំបន់ជនបទោច់រសោល ផ្ដលផ្មេបណាា ញអគ្គសិនមីិនទាន់អាចពរងកីរៅដល់ កនុង 
រយៈរពលយូរ និងជាតំបន់ពុំមានផ្ផនការពរងីកផ្មេបណាត ញរៅដល់ោ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ
ខាងមុម។ 

 លក់ និងតរមលីងរបព័នធដល់រគ្សួ្ថរជនបទ និងវតតអារាមរៅតំបន់ជនបទទូទាងំរបរទស 
កមពុជា។ លក់ និងតរមលីងឲ្យកនុង ១រគ្ួស្ថរ ១របព័នធ ឬវតតអារាមមួយ ១របព័នធ។ 

 ផតល់របាក់ឧបតថមភធនចំនួន ២០០ដុោល រអារមរកិ កនុង១របព័នធ ដល់អនកទិញ រដីមបី
ជួយកាត់បនថយការទូទាត់នថលទញិរបព័នធមួយផ្ផនក។ 

 អនកទិញរតូវបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធ (តនមលសល់ ជានថលរៅសល់បនាទ ប់ពីកាត់បនថយ
របាក់ឧបតថមភធន ២០០ដុោល រអារមរកិ កនុង១របព័នធ) មក ម.អ.ជ. វញិកនុងរយៈរពល 
៤ឆ្ន ។ំ ចំរពាោះវតតអារាម គ្ឺតរមូវឲ្យបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធផ្កត ច់ផ្តមតង។ ររកាយ
រពលបង់សងរគ្ប់ចំននួ របព័នធរនោះនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

 អនកទិញអាចររជីសររសីជររមសីបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធ កនុងចំរណាមជររមីសចំនួន
៣ គ្ឺ៖ ជររមីស ទី១-បង់រគ្ប់ចំនួនផ្តមាងននតនមលសល់ ឬជររមីសទី២-បង់សងរលំស់
តនមលសល់ររៀងរាល់ ៦ផ្មមាង រហូតដល់រគ្ប់ចំនួនសរមាប់រយៈរពល ៤ឆ្ន  ំឬជររមីស
ទី៣- បង់សងរលំស់តនមលសល់ររៀងរាល់ ២ផ្មមតង រហូតដល់រគ្ប់ចនំួនសរមាប់រយៈ
រពល ៤ឆ្ន ។ំ  
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 ពុំតរមូវឲ្យអនកទិញបង់របាក់ជាមុនរឡយី។ ការបង់របាក់រលីកទី១ គ្ឺរតូវបង់រៅនថង
ោក់ឲ្យដំរណីរការររបីរបាស់របព័នធផ្ដលបានតរមលីង។ ការបង់រនោះ គ្ឺរតូវបង់ឲ្យអនកលក់ 
ឬឲ្យតំណាងរសបចាប់របស់អនកលក់។ 

 ការបង់រលំស់រនោះ ពុំរតូវបានអនុញ្ញ តឲ្យគ្តិការរបាក់រឡយី។  
 ការដឹកជញ្ជូ នពីឃ្ល ងំរៅតរមលងី ការតរមលីង ការរបមូលរបាក់សងរលំស់ និងការផ្ថទាំ

របព័នធដល់ទីតាងំ អនកទិញ អនុវតតតាមរយៈរកុមហ ុនកនុងរសកុមួយ។ 
 ចំណាយរលីការដឹកជញ្ជូ នពឃី្ល ងំរៅតរមលីង ការតរមលីង ការរបមូលរបាក់សងរលំស់ 

និងការផ្ថទារំបព័នធដល់ទីតាងំអនកទិញ ជាបនទុករបស់ ម.អ.ជ.។ 
 អនកទិញរតូវយល់រពមអនុវតតកចិចសនា នងិឯកស្ថរផលូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 

គ្.  របព័នធថាមពលពនលរឺពោះអាទតិយតាមផទោះអានុភាព ១០វា៉ែ ត់ គ្ផឺតល់ជាអរំណាយដល់រគ្សួ្ថររកី
រករស់រៅតបំន់ោច់រសោល។  

៣.៤.៣ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិជីយួទុនពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិរីនោះផ្ចករចញជា ៣តំបន់ ផ្ផអករលដីង់សុីរតរបជាពលរដា 
ដូចខាងររកាម៖ 

តបំន់ទ១ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅររចនី ផ្ដលមានរបសទិធភាពរសដាកចិច  

ម.អ.ជ. ផតល់ការធានារលីការមចីឥណទានពីធនាោរកនុងរសុករបស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណអគ្គិសនីរៅ 
តំបន់ជនបទ  រដីមបយីករៅវនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍការផគត់ផគង់អគ្គិសនីឲ្យរពញផ្ដនអាជាា ប័ណណ 
ផ្ចកចយរបស់មលួន។  

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី១ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចរីបាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវ រលីការរធវអីាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. របាក់កមចីរនោះសរមាប់ផ្តការវនិិរោគ្រលរីហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ 
ផ្ដលភាជ ប់ពីរបព័នធបណាត ញជាតិ ឬការផគត់ផគង់អគ្គិសនីពីរបព័នធបណាត ញរទាល។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចររបីរបាស់របាក់កមចរីនោះ សរមាប់វនិិរោគ្រលីរហោា រចនាសមព័នធ
ផគត់ផគង់អគ្គសិនតីង់សយុងមធយម (Medium Voltage - MV) និងតង់សយុងទាប (Low 
Voltage - LV) កនុងផ្ដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន ទាងំសរមាប់ការអភិវឌឍរហោា រចនាសមព័នធ 
អគ្គិសនីថមី និងទាងំសរមាប់ការផ្កលមអរហោា រចនាសមព័នធអគ្គសិនីផ្ដលមានរស្ថប់ រៅ
កនុងផ្ដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវយល់រពមចុោះកិចចសនា និងឯកស្ថរផលូវចាប់នានាជាមួយអគ្គិសនី
កមពុជាសរមាប់ការធានារលកីារមចីរបាក់ពីធនាោរ និងជាមួយធនាោរសរមាប់ការមចីរបាក់។ 
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៦. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានការឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជារលីលកខមណឌ  ផ្ដលមលួន 
រតូវអនុវតតន៍ជាមួយអគ្គិសនីកមពុជាកនុងកិចចសនាធានាការមចីរបាក់ពីធនាោរ រាប់ទាងំការ
យល់រពមរផទរអាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គិសនីកមពុជា កនុងករណីផ្ដលមលួនមនិបានសងរបាក់តាម
ការកំណត់។ 

៧. របភពថវកិា គ្ឺពធីនាោរកនុងរសុក។ 

តបំន់ទ២ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅមធយម ផ្ដលការរធវអីាជវីកមមផគត់ផគង់អគ្គសិនអីាចពុំ
ចរំណញ របសនិរបអីនកផគត់ផគង់អគ្គសិនរីតវូបង់ការរបាក់រលរីដមីទុនវនិរិោគ្ 

ម.អ.ជ. ផតល់ថវកិាជួយទុនោម នការរបាក់សរមាប់វនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ 
តំបន់ជនបទផ្ដលមានដង់សុីរតរបជាពលរដារស់រៅមធយម។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី២ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចរីបាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវ រលីការរធវអីាជីវកមម
អគ្គិសន។ី 

៣. របាក់កមចីរនោះ សរមាប់ផ្តវនិរិោគ្រលកីារអភិវឌឍរហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទផ្ដលផគត់ផគង់អគ្គសិនពីីរបព័នធបណាត ញប៉ែុរណាណ ោះ។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចររបីរបាស់របាក់កមចីរនោះ សរមាប់វនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍរហោា -
រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនី MV និង LV រៅកនុងផ្ដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន ទាងំសរមាប់
ការអភិវឌឍរហោា រចនាសមព័នធអគ្គសិនីថមី និងទាងំសរមាប់ការផ្កលមអរហោា រចនាសមព័នធ
អគ្គសិនីផ្ដលមានរស្ថប់រៅកនុងផ្ដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវោក់ពាកយរសនីសុំរបាក់កមចីរនោះ ពី ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់ជាមួយ
នូវ (i)- ផ្ផនការអភិវឌឍន៍គ្ររមាងលមអតិ (ii)- បញ្ជ ីបា៉ែ ន់ស្ថម នតនមលសមាភ រៈអគ្គសិនសីរមាប់ 
ការអភិវឌឍគ្ររមាង (iii)- ចាប់ចមលងឯកស្ថរអាជាា ប័ណណ និងការផ្កសរមួលពាក់ព័នធ
ទាងំអស់ (iv)- របាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ-បញ្ជ ីអចលនរទពយ នងិរដមីទុនផ្ដលបាន 
វនិិរោគ្រលីរហោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនី (v)- លិមិតរសនីសុកំារឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនី
កមពុជា កនុងការរផទរអាជីវកមមអគ្គិសនីផ្ដលមានកនុងអាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គិសនកីមពុជា កនុង
ករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណមិនបានសងរបាក់ ដូចមានកនុងកចិចសនារវាង ម.អ.ជ. និងអនក
កាន់អាជាា ប័ណណ និង (vi)- ឯកស្ថរដនទរទៀតផ្ដល ម.អ.ជ. តរមូវឲ្យអនកកាន់អាជាា ប័ណណផតល់ 
សរមាប់ការពិនិតយរលសីំរណីសុំរបាក់កមចីរនោះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនីសុំ និងអនុម័តពចីំនួនទឹករបាក់កមចីសមរសប ផ្ដលរតូវផតល់ឲ្យ
តាមដណំាក់កាលនីមយួ  ៗនងិចុោះហតថរលខារលីកចិចសនាសរមាប់ការទូទាត់របាក់ នងិការ 
សងរបាក់មកវញិ រោយរធវីការពិររោោះរោបល់ជាមួយអាជាា ធរអគ្គសិនីកមពុជា។ ចំនួន
ទឹករបាក់កមចីរនោះមនិរលសីព ី300,000 (បីរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ។ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
រតូវរចញរដីមទុនវនិិរោគ្រលគី្ររមាងោ៉ែ ងតិច 20% នននថលរដីមវនិិរោគ្រលីគ្ររមាង។ 
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ម.អ.ជ. រតូវមានការឯកភាពពីអាជាា ធរអគ្គសិនកីមពុជារលលីកខមណឌ នានា កនុងការរផទរ
អាជាា ប័ណណរបស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គិសនកីមពុជា កនុងករណីអនកមចមីិនបានសង 
របាក់តាមការកំណត់ ផ្ដលអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានឯកភាព ដូចមានកនុងកិចចសនារវាង 
ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណណ។ 

៧. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវោក់ពាកយរសនីសុំមក ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់នូវរបាយការណ៍
វឌឍនភាពមកជាមួយ រដីមបរីសនីសុំទូទាត់របាក់កមចីរនោះ។ ម.អ.ជ. រផទៀងផ្កទ ត់វឌឍនភាព
ការងារ និងរធវីការផតល់តាមដណំាក់កាលៗ រោយផ្ផអករលីវឌឍនភាពការងារ។ ម.អ.ជ. 
រតូវរចញលិមិតទទួលស្ថគ ល់ពីចំនួនទឹករបាក់កមចីផ្ដល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវញិ រៅ
រពលអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានបង់រលំស់សងរបាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិរគ្ប់ចំនួន។ 

៨. របាក់កមចីផ្ដលបានផតល់ររកាមយនតការរនោះ ពុំមានគ្ិតការរបាក់រឡយី។ 
៩. ចំនួនទកឹរបាក់ឲ្យមចីរនោះ គ្ឺមនិរលីសព ី 300,000 (បីរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ កនុង ១ 

គ្ររមាង។ អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចរសនីសុអំនុវតតគ្ររមាងថមីរទៀតបាន រពលចបំាច់។ 
១០. ករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណមានអាជាា ប័ណណរហយី ចំនួនទឹករបាក់កមចីរនោះ គ្ឺមិនរលីសពី 

50% ននតនមលរហោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនីផ្ដលមានរស្ថប់របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ  រោង
តាមការវាយតនមលរបស់ អាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា។ កនុងករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណថមី ចនំនួ
ទឹករបាក់កមចី គ្ឺមនិរលសីព ី 60% ននតនមលរហោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនី ផ្ដលបានរសនីសុំ
របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមការវាយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា។ 

១១. រយៈរពលសងរបាក់មក ម.អ.ជ. វញិ គ្ឺមិនរលសីពី ៨ឆ្ន  ំឬ មនិរលីសពីអាណតតិអាជាា ប័ណណ 
គ្ិតចប់ពកីាលបររិចឆទោក់ពាកយមចរីបាក់។ 

១២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវយល់រពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកស្ថរផលូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
១៣. របភពថវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់។ 

តបំន់ទ៣ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅតចិតចួ ផ្ដលការរធវអីាជវីកមមផគត់ផគង់អគ្គសិនមីនិចរំណញ 
លុោះរតាផ្តមានការផតល់របាក់ឧបតថមភធនមយួផ្ផនក រលរីដមីទុនវនិរិោគ្រហោា រចនា 
សមព័នធអគ្គសិន ី

ម.អ.ជ. ផតល់របាក់ឧបតថមភធនមួយផ្ផនកពីរលថីវកិាជួយទុនោម នការរបាក់សរមាប់ពរងីក និងផ្ក
លមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទ។ ទកឹរបាក់សរុបទាងំរបាក់ឧបតថមភ នងិថវកិាជយួទុន
ោម នការរបាក់ រៅថា "របាក់ជំនួយ"។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី៣ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោិ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចរីបាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវរលីការរធវអីាជីវ-
កមមអគ្គិសន។ី 
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៣. របាក់ជំនួយរនោះ សរមាប់ផ្តវនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍរហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទ ផ្ដលផគត់ផគង់អគ្គិសនីពរីបព័នធបណាត ញប៉ែុរណាណ ោះ និងផ្ដលរតូវបានវាយតនមល 
រោយ ម.អ.ជ. ថាជាតំបន់អនុររោោះ។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចររបីរបាស់របាក់ជំនួយរនោះ សរមាប់វនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍរហោា -
រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនី MV និង LV រៅកនុងផ្ដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវោក់ពាកយរសនីសុំរបាក់ជនំួយពី ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់ជាមួយនូវ 
(i)- ផ្ផនការអភិវឌឍគ្ររមាងលមអិត (ii)- បញ្ជ ីបា៉ែ ន់ស្ថម នតនមលសមាភ រៈអគ្គិសនីសរមាប់ការ
អភិវឌឍគ្ររមាង (iii)- ចាប់ចមលងឯកស្ថរអាជាា ប័ណណ និងការផ្កសរមួលពាក់ព័នធទាងំអស់ 
(iv)- របាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ-បញ្ជ ីអចលនរទពយ និងរដីមទុនផ្ដលបានវនិរិោគ្
រលីរហោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនី (v)- លិមិតរសនីសុកំារឯកភាពពីអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា កនុង 
ការរផទរអាជីវកមមអគ្គសិនីផ្ដលមានកនុងអាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គសិនកីមពុជា កនុងករណីអនក
កាន់អាជាា ប័ណណមិនបានសងរបាក់ ដូចមានកនុងកិចចសនារវាង ម.អ.ជ. និងអនកកាន់
អាជាា ប័ណណ និង (vi)- ឯកស្ថរដនទរទៀតផ្ដល ម.អ.ជ. តរមូវឲ្យអនកកាន់អាជាា ប័ណណផតល់ 
សរមាប់ការពិនិតយរលសីំរណីសុំរបាក់ជំនួយរនោះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនសុីំ នងិអនុម័តពីចនំួនទកឹរបាក់ជនំយួសមរសបផ្ដលរតូវផតល់ឲ្យ
តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ នងិចុោះហតថរលខារលីកិចចសនាសរមាប់ការទូទាត់របាក់ នងិ
ការសងរបាក់មកវញិ រោយរធវីការពិររោោះរោបល់ជាមយួអាជាា ធរអគ្គសិនកីមពុជា។ ចំននួ 
ទឹករបាក់ជនំួយរនោះ មនិរលីសពី 300,000 (បីរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ។ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
រតូវរចញរដីមទុនវនិិរោគ្រលីគ្ររមាង ោ៉ែ ងតិច 20% នននថលរដីមវនិិរោគ្រលីគ្ររមាង។ 
ម.អ.ជ. រតូវមានការឯកភាពពីអាជាា ធរអគ្គសិនកីមពុជារលលីកខមណឌ នានា កនុងការរផទរ
អាជាា ប័ណណរបស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គសិនកីមពុជា កនុងករណីអនកមចីមិនបានសង
របាក់តាមការកំណត់ ផ្ដលអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានឯកភាព ដូចមានកនុងកិចចសនារវាង 
ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណណ។ 

៧. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវោក់ពាកយរសនីសុមំក ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់នូវរបាយការណ៍វឌឍន- 
ភាពមកជាមួយ រដីមបរីសនសុីំទូទាត់របាក់ជំនួយ។ ម.អ.ជ. រផទៀងផ្កទ ត់វឌឍនភាពការងារ និង
រធវីការផតល់តាមដំណាក់កាលៗ រោយផ្ផអករលីវឌឍនភាពការងារ។ ម.អ.ជ. រតូវរចញលិមិត 
ទទួលស្ថគ ល់ពីចំនួនទឹករបាក់កមចីផ្ដល ម.អ.ជ. បានទទលួមកវញិ រៅរពលអនកកាន់
អាជាា ប័ណណបានបង់រលំស់សងរបាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិរគ្ប់ចនំួន។ ទឹករបាក់ផ្ដល ម.អ.ជ. 
បានឧបតថមភរៅកនុងរបាក់ជំនយួរនោះ មនិតរមូវឲ្យសងវញិរទ។ 

៨. របាក់កមចីផ្ដលបានផតល់ររកាមយនតការរនោះ ពុំមានគ្ិតការរបាក់រឡយី។ 
៩. ចំនួនទឹករបាក់ជំនួយ គ្ឺមិនរលសីព ី300,000 (បីរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ កនុង ១គ្ររមាង។ 

អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចរសនសុីអំនុវតតគ្ររមាងថមីរទៀតបានពី ម.អ.ជ. រពលចបំាច់។ 
១០. ករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណមានអាជាា ប័ណណរហយី ចំនួនទឹករបាក់ឧបតថមភធន គ្មឺិនរលីសព ី

30% ននតនមលគ្ររមាង និងចនំួនទឹករបាក់កមចី គ្ឺមិនរលីសពី 50% ននតនមលរហោា រចនា-
សមព័នធអគ្គិសនផី្ដលមានរស្ថប់របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមការវាយតនមលរបស់
អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ កនុងករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណថមី ចំនួនទកឹរបាក់ឧបតថមភធន គ្ឺ
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មិនរលសីព ី30% ននតនមលគ្ររមាង នងិចំននួទឹករបាក់កមចី គ្ឺមិនរលសីព ី50% ននតនមល
រហោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនីផ្ដលបានរសនសុីំរបស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមការវាយ
តនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ 

១១. រយៈរពលសងរបាក់មក ម.អ.ជ. វញិ គ្មឺិនរលសីព ី៨ឆ្ន  ំឬ មនិរលសីពីអាណតតិអាជាា ប័ណណ 
គ្ិតចប់ពកីាលបររិចឆទោក់ពាកយមចរីបាក់។ 

១២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវយល់រពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកស្ថរផលូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
១៣. របភពថវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់។ 

៣.៤.៤ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិផីតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នថលលក់អគ្គសិន ី ដល់អនកកាន់
អាជាា ប័ណណរធវអីាជវីកមមអគ្គសិនផី្ដលបានភាជ ប់របភពអគ្គសិនជីាមយួរបព័នធបណាត ញជាត ិ រដមីប ី
បនថយនថលលក់អគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីករៅតបំន់ជនបទ កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសត
បនថយអរតា នងិគ្មាល តនថលលក់អគ្គសិនរីៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជាសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់
ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតត នងិរាជធាន ី

កមមវធិីអនុវតតន៍សរមាប់ផ្តការផគត់ផគង់អគ្គិសនីពីរបព័នធបណាត ញជាតិ ដូចរនោះលកខណៈវនិចិឆ័យគ្ឺ
ផ្ផអកតាមរសចកតីសររមចរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជាជាបនតបនាទ ប់5។  

៣.៤.៥ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ ររកាម
ជនំយួផ្ផអករលទីនិនផល គ្ររមាងរបស់ធនាោរអភវិឌឍន៍អាសុ ី(ADB) 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតន៍កមមវធិីរនោះ មានដូចខាងររកាម៖ 

ក សរមាប់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 

 មានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរចញរោយអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា។ 
 កមមវធិីអនុវតតរៅតបំន់ជនបទកនុងរមតតរោលរៅចំននួ៦ រមួមានរមតតកណាត ល កំពង់ចម 

តបូងឃមុ ំ កំពង់ធំ រសៀមរាប និងបនាទ យមានជ័យ និងអនកកាន់អាជាា បណណទទួលការ
ផគត់ផគង់អគ្គិសនពីីរបព័នធបណាត ញជាតិ។ 

 យល់រពមតភាជ ប់ចរនតកមាល ងំផ្ត ៥ ឬ ១០អំផ្ពរប៉ែុរណាណ ោះ ដល់អនកទទលួផល។ 
 យល់រពមផតល់ នងិតរមលងីសមាភ រៈអគ្គិសនីកនុងផទោះ ដូចខាងររកាម៖ 

- របអប់ផ្ចកចយចរនតជ័រមានរជីង DIN  )ចងាា ក់រជីងឌីសយុងទ័រ ( ឬ របអប់រឈី
ចំនួន ១កំរបល  

- ឌីសយុងទ័រពីរប៉ែូល កមាល ងំ ១០អំផ្ពរ ចំនួន ១រោប់ 
- ន្ ប់ចរនតសរមាប់ស កបនតរចរនតរចញ (រពីរភលីង) កមាល ងំ១០អំផ្ពរចំនួន ១រោប់ 
- កនទុយអំពូលបំភលឺ ចនំួន ២រោប់ 

- កុងតាក់ចំនួន ២រោប់ 

- អំពូលបំភលឺ LED ចំនួន២ អានុភាពអបបរមា ៥វា៉ែ ត់ ភលុចពនលឺអបបរមា 70 lumen 
កនុង១វា៉ែ ត់  

                                                           
5 រសចកតីសររមចសតីពីការកំណតនី់តិវធីិសរមាបអ់នុវតតការឧបតថមភធន រដីមបបីនថយនថលអគ្គិសនីរវាងអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា និងអគ្គិសនីកមពុជា
រលម០១១សរ.១៦អអក ចុោះនថងទី២៦ ផ្មកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
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- ផ្មេចមលងទង់ផ្ដងររស្ថម PVC មុមកាត់ 2x1.5mm2  របផ្វង ២០ផ្ម៉ែរត ធន់
សីតុណា ភាព 110oC 

- រោប់ Clip វាយកឹបផ្មេចមលង។ 

 យល់រពមផតល់ នងិតរមលងីផ្មេបណាត ញរសវាកមម ដូចខាងររកាម៖ 

- ផតល់នងិតរមលងីផ្មេបណាត ញរសវាកមមពីចណុំចភាជ ប់ចរនត (នាឡកិាសទង់រលីបរងាគ ល)
មកដល់ផទោះ៖ ផ្មេចមលងទង់ផ្ដងររស្ថម PVC មុមកាត់ 2x2.5mm2 ឬផ្មេ
ចមលងអាលុយមញី៉ែូ ម ររស្ថម PVC មុមកាត់ 2x25mm2 (ករណីផ្មេបណាត ញ
រសវាកមមមនិរលីស ១០០ផ្ម៉ែរត ផ្មេចមលងអាលុយមីញ៉ែូ មមុមកាត់ 2x10mm2 
អាចទទលួយកបាន)។ 

- តរមលីងបរងាគ លរឈរីទផ្មេចមលងកមពស់អបបបរមាពី ៤ រៅ ៥ផ្ម៉ែរត និងគ្មាល ត
អតិបរមាព ី២០ រៅ ៣០ផ្ម៉ែរត។ បរងាគ លរនោះរតូវោចូំលកនុងដីឲ្យបានរងឹមា។ំ 

 ធានាថា សមាភ រៈអគ្គសិនសីរមាប់ការតភាជ ប់ចរនត ជាសមាភ រៈថមីទាងំអស់។ ការតភាជ ប់
ចរនតអគ្គសិនី ផ្ដលររបសីមាភ រៈមិនថមី គ្ពុឺំអាចទទលួរបាក់ឧបតថមភធនរឡយី។ 

 យល់រពមអនុវតត៖ ១-កិចចសនារវាង ២ភាគ្ី (ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណណ) 
ថវកិាឧបតថមភធន )ជំនួយឥតសំណង (  សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនរីរបីរបាស់ ររកាម
គ្ររមាងជំនយួផ្ផអករលីទិននផល ២-កិចចសនារវាង ៣ភាគ្ី (ម.អ.ជ. អនកកាន់អាជាា ប័
ណណ នងិអនកទទួលផល)  សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនរីរបីរបាស់ ររកាមគ្ររមាងជំនួយ
ផ្ផអក រលីទនិនផល និង៣-ឯកស្ថរចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

ម សរមាប់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ (អនកទទលួផល) 

 រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ ផ្ដលបានកណំត់អតតសញ្ញ ណកមមរគ្ួស្ថររកីរកពី
រកសួងផ្ផនការ។ 

 រគ្ួស្ថរជនបទពុំទាន់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនី។ 
 រគ្ួស្ថរជនបទមានបំណងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី ផ្ដលរស់រៅកនុងតំបន់មានការផគត់ផគង់

អគ្គិសនពីីរបព័នធបណាត ញជាតកិនុងរមតតរោលរៅចំនួន៦ រមួមានរមតតកណាត ល កំពង់
ចម តបូងឃមុ ំកពំង់ធំ រសៀមរាប និងបនាទ យមានជ័យ។ 

 រគ្ួស្ថររកីរករតូវការផ្មេបណាត ញរសវាកមមមិនរលីសពី ១៥០ផ្ម៉ែរត ពីចណុំចភាជ ប់ចរនត 
(នាឡកិាសទង់រលីបរងាគ ល) មកផទោះ។ 

 លំរៅោា នឋតិរឋរ នងិមានសុវតថិភាពសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន។ី 
 យល់រពមបង់នថលភាជ ប់ចរនត និងនថលរបាក់កក់ធានានថលររបីរបាស់អគ្គសិនសីរមាប់ការត

ភាជ ប់ចរនតកមាល ងំ៥ ឬ ១០អំផ្ពរប៉ែុរណាណ ោះ។ 
 យល់រពមផតល់បរងាគ លរឈរីទផ្មេចមលងកមពស់អបបបរមាពី ៤ រៅ ៥ផ្ម៉ែរត និងគ្មាល ត

អតិបរមាព ីបរងាគ លមួយរៅបរងាគ លមួយរទៀតពី ២០ រៅ ៣០ផ្ម៉ែរត។ 
 យល់រពមអនុវតតកិចចសនារវាង ៣ភាគ្ ី(ម.អ.ជ. អនកកាន់អាជាា ប័ណណ នងិអនកទទលួ

ផល)   សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនរីរបីរបាស់ ររកាមគ្ររមាងជំនួយផ្ផអករលទីិននផល 
និងឯកស្ថរចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម .អ.ជ. ។ 
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៣.៤.៦ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ ររកាម
ជនំយួផ្ផអករលទីនិនផល កមមវធិរីបស់អគ្គសិនកីមពុជា (EDC) 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតន៍កមមវធិីរនោះ មានដូចខាងររកាម៖ 

ក សរមាប់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 

 មានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរចញរោយអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា។ 
 កមមវធិីអនុវតតរៅតបំន់ជនបទកនុងរមតតរពាធិ៍ស្ថត់ រមតតកពំង់ឆ្ន ងំ នងិបណាត រមតត

ដនទរទៀត និងអនកកាន់អាជាា បណណទទួលការផគត់ផគង់អគ្គសិនពីីរបព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 យល់រពមតភាជ ប់ចរនតកមាល ងំផ្ត ៥ ឬ ១០អំផ្ពរប៉ែុរណាណ ោះ ដល់អនកទទលួផល។ 
 យល់រពមផតល់ នងិតរមលងីសមាភ រៈអគ្គិសនីកនុងផទោះ ដូចខាងររកាម៖ 

- របអប់ផ្ចកចយចរនតជ័រមានរជីង DIN  )ចងាា ក់រជីងឌីសយុងទ័រ ( ឬ របអប់រឈី
ចំនួន ១កំរបល  

- ឌីសយុងទ័រពីរប៉ែូល កមាល ងំ ១០អំផ្ពរ ចំនួន ១រោប់ 
- ន្ ប់ចរនតសរមាប់ស កបនតចរនតរចញ  )រពី រភលីង  (កមាល ងំ ១០អំផ្ពរ ចំនួន ១រោប់ 

- កនទុយអំពូលបំភលឺ ចនំួន ២រោប់ 

- កុងតាក់ចំនួន ២រោប់ 

- អំពូលបំភលឺ LED ចំនួន២ អានុភាពអបបរមា ៥វា៉ែ ត់ ភលុចពនលឺអបបរមា 70 lumen 
កនុង១វា៉ែ ត់  

- ផ្មេចមលងទង់ផ្ដងររស្ថម PVC មុមកាត់ 2x1.5mm2  របផ្វង ២០ផ្ម៉ែរត ធន់សីតុ
ណា ភាព 110oC 

- រោប់ Clip វាយកឹបផ្មេចមលង។ 

 យល់រពមផតល់ នងិតរមលងីផ្មេបណាត ញរសវាកមម ដូចខាងររកាម៖ 

- ផតល់នងិតរមលងីផ្មេបណាត ញរសវាកមមពីចណុំចភាជ ប់ចរនត (នាឡកិាសទង់រលីបរងាគ ល)
មកដល់ផទោះ៖ ផ្មេចមលងទង់ផ្ដងររស្ថម PVC មុមកាត់ 2x2.5mm2 ឬផ្មេ
ចមលងអាលុយមញី៉ែូ ម ររស្ថម PVC មុមកាត់ 2x25mm2 (ករណីផ្មេបណាត ញ
រសវាកមមមនិរលីស ១០០ផ្ម៉ែរត ផ្មេចមលងអាលុយមីញ៉ែូ មមុមកាត់ 2x10mm2 
អាចទទលួយកបាន)។ 

- តរមលីងបរងាគ លរឈរីទផ្មេចមលងកមពស់អបបបរមាពី ៤ រៅ ៥ផ្ម៉ែរត និងគ្មាល ត
អតិបរមាព ី២០ រៅ ៣០ផ្ម៉ែរត។ បរងាគ លរនោះរតូវោចូំលកនុងដីឲ្យបានរងឹមា។ំ 

 ធានាថា សមាភ រៈអគ្គសិនសីរមាប់ការតភាជ ប់ចរនត ជាសមាភ រៈថមីទាងំអស់។ ការតភាជ ប់
ចរនតអគ្គសិនី ផ្ដលររបសីមាភ រៈមិនថមី គ្ពុឺំអាចទទលួរបាក់ឧបតថមភធនរឡយី។ 

 យល់រពមអនុវតត៖ ១-កិចចសនារវាង ២ភាគ្ី (ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណណ) 
ថវកិាឧបតថមភធន )ជំនួយឥតសំណង (  សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនរីរបីរបាស់ ររកាម
គ្ររមាងជនំួយផ្ផអករលីទនិនផល ២-កិចចសនារវាង ៣ភាគ្ី (ម.អ.ជ. អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
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និងអនកទទួលផល) សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនរីរបីរបាស់ ររកាមគ្ររមាងជំនយួផ្ផអក 
រលីទិននផល និង៣-ឯកស្ថរចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

ម សរមាប់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ (អនកទទលួផល) 

 រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ ផ្ដលបានកណំត់អតតសញ្ញ ណកមមរគ្ួស្ថររកីរកពី
រកសួងផ្ផនការ។ 

 រគ្ួស្ថរជនបទពុំទាន់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនី។ 
 រគ្ួស្ថរជនបទមានបំណងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី ផ្ដលរស់រៅកនុងតំបន់មានការផគត់ផគង់

អគ្គិសនីពីរបព័នធ បណាត ញជាតិកនុងរមតតរោលរៅ រមួមានរមតតរពាធិ៍ស្ថត់ រមតតកពំង់
ឆ្ន ងំ និងបណាត រមតតដនទរទៀត។ 

 រគ្ួស្ថររកីរករតូវការផ្មេបណាត ញរសវាកមមមិនរលីសពី ១៥០ផ្ម៉ែរត ពីចណុំចភាជ ប់ចរនត 
(នាឡកិាសទង់រលីបរងាគ ល) មកផទោះ។ 

 លំរៅោា នឋតិរឋរ នងិមានសុវតថិភាពសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន។ី 
 យល់រពមបង់នថលភាជ ប់ចរនត និងនថលរបាក់កក់ធានានថលររបីរបាស់អគ្គសិនសីរមាប់ការត

ភាជ ប់ចរនតកមាល ងំ៥ ឬ ១០អំផ្ពរប៉ែុរណាណ ោះ។ 
 យល់រពមផតល់បរងាគ លរឈរីទផ្មេចមលងកមពស់អបបបរមាពី ៤ រៅ ៥ផ្ម៉ែរត និងគ្មាល ត

អតិបរមាព ីបរងាគ លមួយរៅបរងាគ លមួយរទៀតពី ២០ រៅ ៣០ផ្ម៉ែរត។ 
 យល់រពមអនុវតតកិចចសនារវាង ៣ភាគ្ី (ម.អ.ជ. អនកកាន់អាជាា ប័ណណ នងិអនកទទលួ

ផល)   សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនរីរបីរបាស់ ររកាមគ្ររមាងជំនួយផ្ផអករលទីិននផល 
និងឯកស្ថរចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម .អ.ជ. ។ 

៣.៤.៧ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិផីតល់ការផគត់ផគង់អគ្គសិនសីរមាប់បូមទកឹរធវកីសកិមម 

កមមវធិីអនុវតតន៍សរមាប់ផ្តការផគត់ផគង់អគ្គិសនីពីរបព័នធបណាត ញជាតិ ដូចរនោះលកខណៈវនិិចឆ័យ គ្ឺ
ផ្ផអកតាមរសចកតីសររមច និងនីតិវធិីសរមាប់ផតល់ការផគត់ផគង់អគ្គិសនសីរមាប់បូមទកឹរធវីកសិកមម6

របស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជាជាបនតបនាទ ប់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 នីតិវធីិសរមាបផ់តលក់ារផគតផ់គង់អគ្គិសនីសរមាបបូ់មទឹករធវីកសិកមមឆ្ន ២ំ០១៦។ 
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ជាំពូកទី៤ 
ព័ត៌ានសតពីីវឌ្ឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគពីកមមវធិីនីមយួៗផ្ដ្លបានអនវុតត

ឆដ្ឋយមលូនធិិអគគិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ 
 

ព័ត៌មានសតីពីវឌឍនភាព សមទិធផល និងការវភិាគ្ពីកមមវធិីនមីយួៗ ផ្ដល ម.អ.ជ. បានអនុវតតកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
មានដូចខាងររកាម៖ 

៤.១ កមមវធិីផតលច់រនតអគគសិនីដ្លរ់គសួាររកីរក 

៤.១.១ វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពកីមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ម.អ.ជ. បានចុោះកិចចសនាចំនួន៣ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៣ សរមាប់ការតភាជ ប់
ចរនតថមីដល់រគ្ួស្ថរជនបទ ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ (KfW) ។ ចនំួនរគ្សួ្ថរជនបទររោង
តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនី ររកាមកិចចសនារនោះមានចំនួន ៧៥៧រគ្សួ្ថរ និងសមិទធផលទទួលបានកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានចំនួន
រគ្ួស្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមីចំនួន ២៥៧រគ្ួស្ថរ។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរ
អភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី។ 

កិចចសនាខាងរលីបានអនុវតតន៍ទទួលបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុងរយៈរពលកចិចសនា និងកិចចសនារនោះ 
រតូវបានបញ្ច ប់ រសបតាមសុពលភាពននអាណតតិកិចចសនា។ ព័ត៌មានសតីពចីំននួរគ្ួស្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនី
ជាប់កិចចសនា នងិចំននួរគ្សួ្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមតីាមរមតតនមីួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា 
និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់រគ្ួស្ថររកីរកកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង 
តារាងទ១ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ១ី៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា នងិចនំនួរគ្សួ្ថរ
ជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមតីាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោង 
តភាជ ប់ចរនតជាប់កចិចសនា  

(រគ្សួ្ថរ) 

ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទបាន 
តភាជ ប់ចរនតថម ី
(រគ្សួ្ថរ)  

ររកាមថវកិាផតល់
រោយអគ្គសិនី
កមពុជា 

ររកាមថវកិាផតល់
រោយធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ 

ររកាមថវកិាផតល់
រោយអគ្គសិនី
កមពុជា 

ររកាមថវកិាផតល់
រោយធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ 

១ រកាោះកុង - 210 - 210 
២ រករចោះ - 500 - - 
៣ តាផ្កវ - 47 - 47 
 សរុប - 757 - 257 
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ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា ចំនួនរគ្ួស្ថរជនបទបាន
តភាជ ប់ចរនតថមី និងស្ថថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិី
រនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ២ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ រគ្ួស្ថរជនបទបានទទួលផលរោយផ្កទ ល់ ររកាមកមមវធិីរនោះមានចំនួន 257រគ្ួស្ថរ។ តាម
របាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរងាតចរនាល ោះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសេកនុង១រគ្ួស្ថររៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូរចនោះចនំួនរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្កទ ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ចឺំនួន 1,182នាក់។ 

កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរករនោះ ផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ែ ងខាល ងំដល់រគ្សួ្ថររៅតំបន់ជនបទ 
បានទទួលចរនតអគ្គិសនីររបីរបាស់។  

បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិីរនោះ រគ្សួ្ថរជនបទបានរធវីចំណាករសុក នងិរសវាករមិនចង់សងជនំសួ 
រពលអនកមចីពុសំងរបាក់កមចីសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតរនោះ។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមផិ្ដលរគ្ួស្ថរជនបទរកីរកបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីររបីរបាស់ តាមរមតតនីមួយៗ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្សួ្ថររកីរក 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ២ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ២ី៖ ចនំនួភូមសិរុប នងិចនំនួភូមផិ្ដលរគ្សួ្ថរជនបទរករីកបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនរីរបរីបាស់ តាម
រមតតនមីយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ ររកាមកមម
វធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប 
(ជរំរឿន) 

ចនំនួភូមរិគ្បដណត ប់ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយ 
អគ្គសិនកីមពុជា 

ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ 

១ រកាោះកុង 117 - 3 
២ រករចោះ 250 - - 
៣ តាផ្កវ 1,118 - 10 

សរុប 1,485 - 13 

បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍
អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៣ី។ 

ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរក ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនី
កមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៤ី។ 

៤.១.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក  

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកឲ្យរបរពឹតតរៅរបកបរោយតមាល ភាព នងិ
រតឹមរតូវ និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុោះរផទៀងផ្កទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមីដល់រគ្ួស្ថរជនបទរគ្ប់រសវាករទាងំអស់ ផ្ដល 
បានអនុវតតកមមវធិីរនោះ។ រូបភាពសកមមភាពមួយចំនួនសតីពីការចុោះរផទៀងផ្កទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមីដល់រគ្ួស្ថរជនបទ 
មានបងាា ញជូនដូចខាងររកាម។ 
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រូបភាពចុោះពនិតិយរផទៀងផ្កទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនថីមដីល់រគ្សួ្ថរជនបទរបស់ 
រោករស ីរឆង ទូច កាន់អាជាា ប័ណណរលម ៤១៨អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិនផី្ផនកមលោះននរសកុថមបាងំ  

រសកុផ្រសអបំលិ នងិរសកុរកាោះកុង រមតតរកាោះកុង 

  

  

  

៤.២ កមមវធិីរបពន័ធថាមពលពនលឺរពោះអាទិតយតាមផទោះ  (SHS) 

ចំរពាោះការអនុវតតកមមវធិីរនោះ ម.អ.ជ.  មានរកុមហ ុនឯកជនចំនួន២ សរមាប់ផតល់រសវាកមម រមួមាន៖ (១)- 
រកុមហ ុនផគត់ផគង់សមាភ រៈរបព័នធ SHS និង (២)- រកមុហ ុនផតល់រសវាកមមដឹកជញ្ជូ ន តរមលងី របមូលរបាក់សងរលំស់ 
និងផ្ថទារំបព័នធ SHS។ 
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៤.២.១ វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពកីមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពោះអាទតិយតាមផទោះ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ម.អ.ជ. បានអនុវតតន៍កមមវធិីរបព័នធ SHS ចំនួន៣ របរភទ៖ (i)- របព័នធ SHS-80Wp, 
(ii)- របព័នធ SHS-10Wp និង (iii)- របព័នធ Solar-200Wp Rice Cooker ។ របព័នធ SHS-80Wp និងរបព័នធ Solar-
200Wp Rice Cooker សរមាប់លក់ និងតរមលងីជូនរគ្សួ្ថរជនបទរៅតំបន់ោច់រសោល។ ចំរពាោះរបព័នធ SHS-10Wp 
ផតល់ជាអំរណាយ និងតរមលងីជូនរគ្ួស្ថរជនបទរៅតំបន់ោច់រសោល។  

 កមមវធិរីបព័នធ SHS-80Wp ចនំនួ 10,000 របព័នធ នងិរបព័នធ SHS-10Wp ចនំនួ 9,750 របព័នធ សរុប
ចនំនួ 19,750 របព័នធ (កមមវធិអីនុវតតន៍សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៧) 

កមមវធិីរបព័នធ SHS-80Wp ចំនួន 10,000 របព័នធ និងរបព័នធ SHS-10Wp ចំនួន 9,750 របព័នធ សរុបចំនួន 
19,750 របព័នធរនោះ  ដំបូងររោងអនុវតតន៍កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ប៉ែុផ្នតរោយស្ថរការយតឺោ៉ែ វរពលដំរណីរការលទធកមម រទីប
របព័នធទាងំរនោះបានតរមលីងកនុងឆ្ន ២ំ០១៨។ 

រដីមបជីួយសរមួលដល់អនកទញិរបព័នធយករៅររបីរបាស់ និងធានាថារបព័នធផ្ដលបានទញិ ដំរណីរការជា
របរកត ី នងិរដមីបរីបមូលថវកិាសងរលំស់ពីអនកទញិ អគ្គសិនកីមពុជាបានចុោះកចិចសនាជាមយួរកុមហ ុន B.N.P. Power 
Green (Cambodia) សរមាប់ផតល់រសវាកមមដឹកជញ្ជូ ន តរមលីង របមូល របាក់សងរលំស់ និងផ្ថទារំបព័នធ SHS-
80Wp ចំនួន 10,000 របព័នធ និងផតល់រសវាកមមដឹកជញ្ជូ ន និងតរមលងីរបព័នធ SHS-10Wp ចំនួន 9,750 របព័នធ។ 

ព័ត៌មានសតពីីចំននួរបព័នធ SHS ចំននួ 19,750 របព័នធ ផ្ដលបានតរមលងីជូនរគ្ួស្ថរជនបទ តាមរមតតនមីួយៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៣ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៣ី៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួរបព័នធ SHS ចនំនួ 19,750 របព័នធ ផ្ដលបានតរមលងីជូនរគ្សួ្ថរជនបទ តាម
រមតតនមីយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួរបព័នធផ្ដលបានលក់ នងិតរមលងី  
របព័នធ SHS-80Wp 

១ បាត់ដំបង 3,036 
២ កំពង់ឆ្ន ងំ 2,627 
៣ រពោះវោិរ 854 
៤ រសៀមរាប 877 
៥ សទឹងផ្រតង 395 
៦ ឧតតរមានជ័យ 2,211 

សរុបរបព័នធ SHS-80Wp 10,000 
របព័នធ SHS-10Wp 

១ កំពង់ឆ្ន ងំ 400 
២ កំពត 200 
៣ រកាោះកុង 700 
៤ រពាធិ៍ស្ថត់ 7,450 
៥ សទឹងផ្រតង 800 
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៦ ឧតតរមានជ័យ 200 
សរុបរបព័នធ SHS-10Wp 9,750 

សរុបរមួ 19,750 

រគ្ួស្ថរជនបទបានទទលួផលរោយផ្កទ ល់ពកីមមវធិីរនោះ មានចំនួន 19,750 រគ្ួស្ថរ (១រគ្ួស្ថរ១របព័នធ)។ 
តាមរបាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរងាតចរនាល ោះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចនំួនមនុសេកនុង ១រគ្សួ្ថររៅ
ជនបទជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូរចនោះចំននួរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្កទ ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ឺ 90,850 នាក់។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 19,750 របព័នធ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៤ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៤ី៖ ចនំនួភូមសិរុប នងិចនំនួភូមបិានតរមលងីរបព័នធ SHS ចនំនួ 19,750 របព័នធ តាមរមតតនមីយួៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប 
(ជរំរឿន) 

ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីរបរីបាស់  
តាមរយៈរបព័នធ SHS 

១ បាត់ដំបង 799 101 
២ កំពង់ឆ្ន ងំ 562 101 
៣ រពោះវោិរ 128 21 
៤ រសៀមរាប 923 26 
៥ សទឹងផ្រតង 229 12 
៦ ឧតតរមានជ័យ 245 32 

សរុប 2,886 293 

បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមិផ្ដល ម.អ.ជ. បានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 19,750 របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញ
ជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៥ី។ 

ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតត បានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 19,750 របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ៦ី។ 

 កមមវធិរីបព័នធ SHS-80Wp ចនំនួ 12,000 របព័នធ, របព័នធ SHS-10Wp ចនំនួ 4,000 របព័នធ នងិ
របព័នធ SHS-200Wp Rice Cooker ចនំនួ 1,000 របព័នធ សរបុចនំនួ 17,000 របព័នធ (កមមវធិអីនុវតតន៍ 
សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៨) 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ អគ្គិសនីកមពុជាកំពុងដំរណីរការលទធកមមររជីសររសី (i)- រកុមហ ុនផគត់ផគង់សមាភ រៈរបព័នធ SHS 
ររកាមកមមវធិីរនោះ និង(ii)- រកមុហ ុនផតល់រសវាកមមដឹកជញ្ជូ ន តរមលីង របមូលរបាក់សងរលំស់ និងផ្ថទារំបព័នធ SHS-
80Wp ចំនួន 12,000 របព័នធ និងរបព័នធ SHS-200Wp Rice Cooker ចំនួន 1,000 របព័នធ នងិផតល់រសវាកមមដឹក
ជញ្ជូ ន នងិតរមលងីរបព័នធ SHS-10Wp ចំនួន 4,000 របព័នធ សរុបចនំួន 17,000 របព័នធ។ 

បនាទ ប់ពី ដំរណីរការលទធកមមររជីសររសីករមុមហ ុនទាងំ២ ខាងរលីរចួរាល់ អគ្គិសនីកមពុជានឹងអនុវតតន៍កមមវធិី
រនោះ រៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។  
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៤.២.២ បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិរីបព័នធ SHS  

កនុងការអនុវតតកមមវធិីរនោះ ម.អ.ជ. ជបួបញ្ា របឈម មានដូចខាងររកាម៖ 

 អនកទិញរសនីសុំពនាររពលបង់របាក់ រោយស្ថរពុំមានរបាក់បង់។ 
 អនកទិញមានលទធភាពបង់ ប៉ែុផ្នតស្ថទ ក់រសទីរមិនបង់ រោយរលកីរហតុផលថា អនកទិញរផេងរទៀតមិនបង់។ 
 អនកទញិរុោះរររីបព័នធមុសបរចចករទសរធវីឲ្យរបព័នធមនិដំរណីរការរតឹមរតូវ និងរគ្ចរវសមនិបង់របាក់ រោយ 

រលីករហតុផលថា របព័នធមូចមិនដំរណីរការ។ 
 អនកទិញរធវចីំណាករសុក រោយទុកឲ្យមនុសេចស់ជរា និង/ឬ រកមងតូចៗចផំទោះ ពុំមានរបាក់បង់។ 
 អនកទិញរោោះរបព័នធរោយោម នការអនុញ្ញ ត និងយករៅកាន់ទីតាងំថមី ផ្ដលជាកផ្នលងពិបាកចូលរៅដល់ 

ដូចជាចំការ និងរឡងីភនំ ពបិាកទាក់ទងទាររបាក់។ 
 អនកទិញរៅរធវីផ្រសចំការ រោយចក់រស្ថរផទោះ រហយីរចរបានលួចរោោះយករបព័នធ (អនកទិញមលោះយល់

រពមសង និងមលោះមនិរពមសងនថលរបព័នធផ្ដលរៅសល់)។ 
 អនកទិញរគ្ចពីផទោះ រៅរពលភាន ក់ងាររបមូលរបាក់រៅដល់ ឬកំពុងរធវដីំរណីររៅរបមូលរបាក់។ 
 អនកទិញយករលសពនាររពលបង់របាក់នថងរនោះនថងរនាោះ។ 
 របព័នធមូចរោយរភលងីរឆោះ និងរនទោះបាញ់។ល។ នងិអនកទិញបដិរសធមនិបង់របាក់ផ្ដលរៅសល់។   

រដីមបរីោោះរស្ថយបញ្ា របឈមផ្ដលរកតីមានរឡងី ម.អ.ជ. បានចុោះរោោះរស្ថយដល់ទតីាងំ តាមរយៈឈរ
រលីការពិភាកាោន ជាមិតាភាពរៅវញិរៅមក។ 

ថវីតបតិមានបញ្ា របឈម ការអនុវតតកមមវធិីរនោះចត់ទុកថា គ្ួរជាទីរពញចិតត។ 

រូបភាពរបព័នធ SHS ផ្ដលបានតរមលងី ររកាមកមមវធិ ីម.អ.ជ. 
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៤.៣ កមមវធិីជយួទនុសរាបព់រងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគងអ់គគសិនីឆៅតាំបនជ់នបទ 

៤.៣.១ វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពកីមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
រៅតបំន់ជនបទ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ម.អ.ជ. បានចុោះកចិចសនាចំនួន១១៧ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំននួ១០៦ (អនកកាន់
អាជាា ប័ណណចំននួ១១ បានអនុវតតកិចចសនាចំននួ២កនុង១អនកកាន់អាជាា ប័ណណ) សរមាប់ជួយទុនពរងីក និងផ្កលមអការ
ផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ។ កនុងចំរណាមកិចចសនាផ្ដលបានចុោះហតថរលខាទាងំរនោះ មានកិចចសនាចំននួ៨២ 
បានចុោះហតថរលខាជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន៧៨ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងកិចចសនាចំននួ
៣៥ បានចុោះហតថរលខាជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន២៨ ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់។  

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរ
អភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីរនោះកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៧ី។ 

កនុងចំរណាមកិចចសនាទាងំ១១៧ ខាងរលី កិចចសនាចំននួ៩០ បានអនុវតតទទួលបានរជាគ្ជ័យ ១០០% 

កនុងរយៈរពលកិចចសនាននកិចចសនា ចំផ្ណកកិចចសនាចំននួ២៧ កំពុងអនុវតតបនតរៅឆ្ន ២ំ០១៩។  

ព័ត៌មានសរងខបសតពីីរបផ្វងផ្មេបណាត ញររោងស្ថងសង់ជាប់កិចចសនា របផ្វងផ្មេបណាត ញបានស្ថងសង់រចួ 
តាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ ររកាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ំ
២០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៥ី ខាងររកាម។ 
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តារាងទ៥ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតពីរីបផ្វងផ្មេបណាត ញររោងស្ថងសង់ជាប់កចិចសនា របផ្វងផ្មេបណាត ញបាន 
ស្ថងសង់រចួតាមរមតតនមីយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរ KfW ររកាម 
កមមវធិជីយួទុនពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត/រាជធាន ី របផ្វងផ្មេបណាត ញររោងស្ថង 
សង់ជាប់កចិចសនា 

(km) 

របផ្វងផ្មេបណាត ញបាន 
ស្ថងសង់រចួ 
(km) 

តង់សយុងទាប 
(LV) 

តង់សយុងមធយម
(MV) 

តង់សយុងទាប
(LV) 

តង់សយុងមធយម
(MV) 

ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយអគគិសនីកមពុជា 
១ បនាទ យមានជ័យ 4.70 9.90 31.50 - 
២ បាត់ដំបង 76.17 59.45 54.56 43.54 
៣ កំពង់ចម 157.01 43.63 166.71 58.36 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 26.65 47.14 25.55 47.14 
៥ កំពង់សព ឺ 17.85 11.40 15.75 12.10 
៦ កំពង់ធ ំ 42.19 10.23 41.91 9.23 
៧ កំពត 15.64 8.47 22.60 8.47 
៨ កណាត ល 75.03 22.25 82.57 16.55 
៩ រកាោះកុង 23.26 - 19.83 - 
១០ រករចោះ 48.50 7.60 63.50 7.60 
១១ រពោះវោិរ 66.71 4.89 71.89 4.89 
១២ នរពផ្វង 114.75 31.06 100.57 30.41 
១៣ រពាធិ៍ស្ថត់ 86.77 21.75 86.77 21.75 
១៤ រតនគ្ីរ ី 9.82 - 9.82 - 
១៥ រសៀមរាប 83.54 20.90 143.92 28.10 
១៦ រពោះសីហនុ - - 1.00 1.70 
១៧ សទឹងផ្រតង 10.99 7.02 - - 
១៨ ស្ថវ យររៀង 61.60 32.40 44.93 30.80 
១៩ តាផ្កវ 36.22 19.47 24.58 24.47 
២០ តបូងឃមុ ំ 31.56 - 28.65 - 

សរុប I 
988.96 357.56 1,036.61 345.11 

1,346.52 1,381.72 
ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង ់  
១ បនាទ យមានជ័យ 21.60 32.00 16.00 23.00 
២ បាត់ដំបង 23.07 25.10 - - 
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៣ កំពង់ចម 24.88 6.89 - - 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 16.01 32.38 17.00 28.00 
៥ កំពង់សព ឺ 22.91 29.44 6.91 7.44 
៦ កំពង់ធ ំ 38.14 1.39 72.84 1.39 
៧ កណាត ល 5.71 9.02 - - 
៨ រកាោះកុង 1.00 9.00 - - 
៩ ភនំរពញ - - - - 
១០ រពោះវោិរ 20.71 6.50 5.60 0.00 
១១ នរពផ្វង 48.87 21.60 37.21 39.60 
១២ រពាធិ៍ស្ថត់ 6.00 - - - 
១៣ រសៀមរាប 69.78 10.14 41.31 10.14 
១៤ សទឹងផ្រតង - - - - 
១៥ តាផ្កវ 26.74 20.77 6.41 2.00 
១៦ នប៉ែលិន 10.00 - - - 
១៧ តបូងឃមុ ំ 53.01 7.55 - - 

សរុប II 
388.43 211.78 203.28 111.57 

600.21 314.85 
សរុបរមួ 1,946.73 1,696.57 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបផ្វងផ្មេបណាត ញររោងស្ថងសង់ជាប់កិចចសនា របផ្វងផ្មេបណាត ញបានស្ថងសង់
រចួ និងស្ថថ នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ 
ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូន
កនុង ឧបសមពន័ធទ៨ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ អនកកាន់អាជាា ប័ណណបានទទលួផលរោយផ្កទ ល់ររកាមកមមវធិីរនោះ មានចនំួន១០៦។  

កមមវធិីរនោះបានផតល់នូវកមាល ងំរញុរចនោ៉ែ ងខាល ងំដល់សហរោសអគ្គសិនជីនបទ កនុងការពរងីកវសិ្ថលភាព
ផគត់ផគង់អគ្គិសនីកនុងតំបន់អាជាា ប័ណណរបស់មលួនឲ្យបានរពញរលឿន នងិរគ្សួ្ថរជនបទកាន់ផ្តររចីនរគ្សួ្ថរអាចទទលួបាន
នូវរសវាកមមផគត់ផគង់អគ្គសិនី ផ្ដលមានគុ្ណភាពពរីបព័នធបណាា ញសហរោសអគ្គិសនីជនបទ។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនី
កមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៦ី ខាងររកាម។ 
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តារាងទ៦ី៖ ចនំនួភូមសិរុប នងិចនំនួភូមបិានទទលួការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី តាមរមតតនមីយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់
រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ ររកាមកមមវធិជីយួទុនពរងកី នងិផ្កលមអ 
ការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប 
(ជរំរឿន) 

ចនំនួភូមរិគ្បដណត ប់ 
ថវកិាផតល់រោយ 
អគ្គសិនកីមពុជា 

ថវកិាផតល់រោយ 
KfW 

១ បនាទ យមានជ័យ 661 26 10 
២ បាត់ដំបង 799 27 - 
៣ កំពង់ចម 916 123 - 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 562 11 4 
៥ កំពង់សព ឺ 1,358 22 12 
៦ កំពង់ធ ំ 738 31 30 
៧ កំពត 488 12 - 
៨ កណាត ល 912 71 3 
៩ រកាោះកុង 117 13 - 
១០ រករចោះ 250 26 - 
១១ រពោះវោិរ 229 35 2 
១២ នរពផ្វង 1,137 76 50 
១៣ រពាធិ៍ស្ថត់ 501 45 - 
១៤ រតនៈគ្ីរ ី 240 6 - 
១៥ រសៀមរាប 924 63 18 
១៦ រពោះសីហនុ 111 1 - 
១៧ ស្ថវ យររៀង 690 26 - 
១៨ តាផ្កវ 1,118 23 7 
១៩ តបូងឃមុ ំ 853 22 - 

សរុប 12,604 659 136 
សរុបរមួ 795 

សំោល៖់ កនុងចំរណាម 795ភូមិ មាន 2ភូមិ បានអនុវតត ររកាមថវកិាផតលរ់ោយអគ្គសិនីកមពុជា និងថវកិាផតលរ់ោយធនាោរ KfW រតួតោន ។ 

បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីួយៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និង 
ធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុង
ឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៩ី។ 

ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់  
ជនបទ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ១ី០។ 
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៤.៣.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅ
តបំន់ជនបទ 

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងកី និងផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ របរពឹតត 
រៅរតឹមរតូវ និងរបកបរោយតមាល ភាព និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុោះរផទៀងផ្កទ ត់ការស្ថងសង់រគ្ប់រសវាករទាងំអស់ ផ្ដល
បានអនុវតតកមមវធិីរនោះ។ រូបភាពសកមមមួយចនំួនសតីពីការចុោះរផទៀងផ្កទ ត់ផ្មេបណាត ញថម ីមុនរពលស្ថងសង់ និងររកាយ
រពលស្ថងសង់រចួ មានបងាា ញជូនខាងររកាម៖ 

រោករស ីអា ម ររសង (គ្ររមាងទ២ី) កាន់អាជាា ប័ណណរលម ០៦០អ  
រធវរីសវាកមមអគ្គសិនរីៅផ្ផនកមលោះននរសកុសទងឹរតង់ រមតតកពំង់ចម 

ទីតាងំមុនរពលស្ថងសង់ផ្មេបណាត ញអគ្គិសន ី
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ទីតាងំររកាយរពលស្ថងសង់ផ្មេបណាត ញអគ្គសិន ី

  

  

  

៤.៤  កមមវិធផីតលថ់វិកាឧបតថមភធនប៉ោះប៉ូវបន្តងគប់នថលលក់អគគិសនីដ្លអ់នកកានអ់ាជាា ប័ណណ  ឆធវើ 
អាជីវកមម អគគសិនីផ្ដ្លបានភាជ ប់របភពអគគសិនជីាមួយរបពន័ធបណាត ញជាតិ ឆដ្ើមប ី
បនថយនថលលក់អគគិសនីដ្លរ់គសួាររកីរកឆៅតាំបន់ជនបទ កនងុរកបខណឌ ននផ្ផនការ
យទុធសាន្តសតបនថយអរតា និងគាល តនថលលក់អគគសិន ី ឆៅកនងុរពោះរាជាណាចរកកមពជុា
សរាប់្ ន ាំ២០១៥ ដ្ល់្ ន ាំ២០២០ តាមបណាត ឆខតត នងិរាជធាន ី

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ម.អ.ជ. ផតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវបស្រងគប់នថលលក់អគ្គសិនីដល់អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីអាជីវកមម 
អគ្គិសនីផ្ដលបានភាជ ប់របភពអគ្គិសនជីាមួយរបព័នធបណាត ញជាតិ រដីមបបីនថយនថលលក់អគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរករៅ
តំបន់ជនបទ កនុងរកបមណឌ ននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតបនថយអរតា និងគ្មាល តនថលលក់អគ្គិសនីរៅកនុងរពោះរាជាណាចរក
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កមពុជាសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនិងរាជធានី ចំននួ៣១៤ តំបន់អាជាា បណណ រមួមានអនក
កាន់អាជាា បណណចំនួន៣១២ តបំន់អាជាា បណណបានទទួលថវកិា និងអនកកាន់អាជាា បណណចំននួ២ ពុំទាន់រសនីសុំថវកិា។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចនំួនអតថិិជន និងបរមិាណថាមពលផ្ដល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវ
បស្រងគប់នថលលក់អគ្គិសនជូីនអនកកាន់អាជាា ប័ណណតាមរមតតនីមយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ សរមាប់មួបឆ្ន ២ំ០១៧ មានបងាា ញ
ជូនកនុង តារាងទ៧ី និងសរមាប់មួបឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៨ី ខាងររកាម។ 
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តារាងទ៧ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួអតថិជិន នងិបរមិាណថាមពលផ្ដល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវនថលលក់អគ្គសិន ី
ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណណ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (មបួឆ្ន ២ំ០១៧) 

ល.រ រមតត/រកងុ 

ចនំនួអតថិជិន នងិបរមិាណថាមពលផ្ដល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ថវកិា 
ឧបតថមភធនប៉ែោះប៉ែូវនថលលក់អគ្គសិន ី

សរុប 

អតថិជិន ថាមពល (kWh) 
អតថិជិន 

ថាមពល 
(kWh) ≤១០kWh/ផ្ម ១១-៥០kWh/ផ្ម >៥០kWh/ផ្ម ≤១០kWh/ផ្ម ១១-៥០kWh/ផ្ម >៥០kWh/ផ្ម 

១ បនាទ យមានជ័យ 14,196 44,283 16,661 251,394 4,047,768 6,757,891 75,140 11,057,053 
២ បាត់ដំបង 14,243 51,736 21,958 245,482 4,193,473 8,197,831 87,937 12,636,786 
៣ កំពង់ចម 20,834 73,984 27,671 424,659 6,610,688 11,811,830 122,489 18,847,177 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 9,090 38,770 15,042 178,530 3,189,117 5,059,190 62,902 8,426,837 
៥ កំពង់សព ឺ 12,437 65,670 29,848 239,610 7,159,138 14,727,147 107,955 22,125,895 
៦ កំពង់ធ ំ 11,285 35,312 13,903 176,476 2,837,135 6,778,013 60,500 9,791,624 
៧ កំពត 8,995 46,460 15,914 301,839 4,478,939 7,873,969 71,369 12,654,747 
៨ កណាត ល 15,335 82,338 59,400 266,155 8,584,378 28,397,681 157,073 37,248,214 
៩ រកាោះកុង 1,113 4,373 2,737 16,876 375,023 1,548,420 8,223 1,940,319 
១០ រករចោះ 4,881 13,913 5,578 54,695 685,152 1,382,972 24,372 2,122,819 
១១ ភនំរពញ 600 2,847 8,012 23,301 1,123,513 14,360,242 11,459 15,507,056 
១២ នរពផ្វង 22,745 86,990 24,770 369,980 6,569,134 10,323,063 134,505 17,262,177 
១៣ រពាធិ៍ស្ថត់ 10,123 34,333 15,591 167,323 2,919,920 7,198,636 60,047 10,285,879 
១៤ រតនគ្ីរ ី 482 2,157 2,022 8,578 195,113 1,076,497 4,661 1,280,188 
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១៥ រសៀមរាប 12,395 39,595 32,699 237,061 3,417,028 6,288,061 84,689 9,942,150 
១៦ រពោះសីហនុ 1,903 8,769 7,611 23,675 788,744 3,439,514 18,283 4,251,933 
១៧ សទឹងផ្រតង 207 869 972 1,121 22,546 109,716 2,048 133,383 
១៨ ស្ថវ យររៀង 1,853 8,690 2,408 32,893 692,515 680,624 12,951 1,406,032 
១៩ តាផ្កវ 16,559 79,614 29,846 293,711 7,443,675 14,216,533 126,019 21,953,919 
២០ តបូងឃមុ ំ 13,172 43,626 18,671 327,727 5,214,028 11,430,692 75,469 16,972,447 
២១ ឧតតរមានជ័យ 2,019 5,041 1,323 48,094 421,824 689,830 8,383 1,159,748 
២២ ផ្កប 668 2,969 7,041 11,810 443,245 3,158,451 10,678 3,613,506 
២៣ នប៉ែលិន 662 2,559 1,987 8,067 234,201 1,511,598 5,208 1,753,866 

សរុប 195,797 774,898 361,665 3,709,057 71,646,297 167,018,401 1,332,360 242,373,755 
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1.53%

29.56%

68.91%

ប្កាភកិបងាា ញពបី មិាណថាមពលរប្បបី្បាស់ ≤១០kWh/ផ្ម, ពី ១១-៥០kWh/ផ្ម និង > ៥០kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. 
បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិនី កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (%)  (មបួឆ្ន ២ំ០១៧)

ថាមពលរប្បីប្បា ស់ ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) ថាមពលរប្បីប្បា ស់ ១១-៥០kWh/ផ្ម (kWh)

ថាមពលរប្បីប្បា ស់ >៥០kWh/ផ្ម (kWh)
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14.70%

58.16%

27.14%

ប្កាភកិបងាា ញពអីតងិជិនរប្បបី្បាស់អគ្គសិន ី≤១០kWh/ផ្ម ពី ១១-៥០kWh/ផ្ម និង > ៥០kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. 
បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (%) (មបួឆ្ន ២ំ០១៧)

អតិងិជនរប្បីប្បា ស់អគ្គិសនី ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) អតិងិជនរប្បីប្បា ស់អគ្គិសនីពី ១១-៥០kWh/ផ្ម (kWh)

អតិងិជនរប្បីប្បា ស់អគ្គិសនី >៥០kWh/ផ្ម (kWh)
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តារាងទ៨ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួអតងិជិន នងិប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ី
ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណណ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (មបួឆ្ន ២ំ០១៨) 

 

ល.  រមតត/ប្កងុ 

ចនំនួអតងិជិន នងិប មិាណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិា 
ឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ី

ស ុប 

អតងិជិន ថាមពល (kWh) 
អតងិជិន ថាមពល 

(kWh) ≤១០kWh/ផ្ម ១១-៥០kWh/ផ្ម >៥០kWh/ផ្ម ≤១០kWh/ផ្ម ១១-៥០kWh/ផ្ម >៥០kWh/ផ្ម 

១ បនាា យមានជ័យ 18,140 45,475 22,288 489,526 11,059,447 23,528,501 80,898 35,077,474 
២ បាត់ដ្ំបង 12,241 52,767 29,889 527,033 13,228,895 32,750,362 94,397 46,506,290 
៣ កំពង់ចម 18,988 74,998 84,500 948,024 19,522,576 41,327,042 128,476 61,797,642 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 9,688 48,875 20,050 490,315 10,300,029 24,117,971 73,563 34,908,315 
៥ កំពង់សព ឺ 11,958 60,689 86,871 397,812 13,293,086 33,237,480 108,968 46,928,378 
៦ កំពង់ធ ំ 14,562 46,052 19,485 623,359 9,952,349 25,800,575 80,099 36,376,283 
៧ កំពត 15,819 49,781 20,468 627,924 11,315,427 22,116,616 86,018 34,059,967 
៨ កណាត ល 14,218 77,788 78,641 605,259 23,227,398 96,688,900 165,637 120,521,557 
៩ រកាោះកុង 1,229 4,628 8,601 49,749 1,214,767 5,512,890 9,458 6,777,406 
១០ ប្ករចោះ 8,581 10,822 4,168 160,509 2,372,873 4,962,634 18,071 7,496,016 
១១ ភនំរពញ 524 8,828 5,505 6,342 371,601 3,110,485 9,352 3,488,428 
១២ ប្ពោះវោិ  8,708 9,278 5,511 152,612 2,056,696 9,102,077 18,487 11,311,385 
១៣ នប្ពផ្វង 21,826 98,558 84,888 865,265 19,373,674 32,364,226 149,272 52,603,165 
១៤ រពាធិ៍ស្ថត់ 10,026 88,164 20,251 426,224 8,995,543 26,394,785 68,441 35,816,552 
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១៥  តនគ្ី  ី 595 2,518 2,595 21,400 608,818 3,750,202 5,703 4,380,420 
១៦ រសៀមរាប 12,599 45,801 18,888 480,941 9,076,770 20,061,376 76,233 29,619,087 
១៧ ប្ពោះសីហនុ 1,665 8,018 9,794 58,611 2,299,532 12,979,325 19,472 15,337,468 
១៨ សាឹងផ្ប្តង 400 1,167 1,228 12,766 259,996 1,724,872 2,790 1,997,634 
១៩ ស្ថវ យរ ៀង 2,684 11,099 8,918 91,947 2,291,760 3,318,782 17,696 5,702,489 
២០ តាផ្កវ 16,194 78,280 44,504 643,632 20,754,331 46,245,487 138,928 67,643,450 
២១ តបូងឃមុ ំ 15,595 60,986 80,182 711,658 13,504,255 32,366,159 106,713 46,582,072 
២២ ឧតត មានជ័យ 2,542 9,684 6,490 104,536 1,863,990 7,765,669 18,716 9,734,195 
២៣ ផ្កប 604 8,110 4,182 21,531 840,224 6,583,641 7,846 7,445,396 
២៤ នប៉ែលិន 600 2,452 2,401 20,074 685,221 4,747,494 5,453 5,452,789 

ស ុប 204,421 833,138 453,128 8,537,049 198,469,258 520,557,551 1,490,687 727,563,858 
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1.17%

27.28%

71.55%

ប្កាភកិបងាា ញពបី មិាណថាមពលរប្បបី្បាស់ ≤១០kWh/ផ្ម, ពី ១១-៥០kWh/ផ្ម និង > ៥០kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. 
បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិនី កនុងឆមាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៨ (%)  (មបួឆ្ន ២ំ០១៨)

ថាមពលរប្បបី្បា ស់ ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) ថាមពលរប្បបី្បា ស់ ១១-៥០kWh/ផ្ម (kWh)

ថាមពលរប្បបី្បា ស់ >៥០kWh/ផ្ម (kWh)
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13.71%

55.89%

30.40%

ប្កាភកិបងាា ញពអីតងិជិនរប្បបី្បាស់អគ្គសិន ី≤១០kWh/ផ្ម ពី ១១-៥០kWh/ផ្ម និង > ៥០kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. 
បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប៉ែោះប៉ែូវនងែលក់អគ្គសិន ីកនុងឆមាសទ២ី ឆ្ន ២ំ០១៨ (%) (មបួឆ្ន ២ំ០១៨)

អតងិជិនរប្បបី្បា ស់អគ្គសិន ី≤១០kWh/ផ្ម (kWh) អតងិជិនរប្បបី្បា ស់អគ្គសិនពី ី១១-៥០kWh/ផ្ម (kWh)

អតងិជិនរប្បបី្បា ស់អគ្គសិន ី>៥០kWh/ផ្ម (kWh)
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៤.៥ កមមវិធីផតលច់រនតអគគសិនីដ្លរ់គសួាររកីរកានប័ណណ សមធម៌ (P2P for ID Poor HH) ឆរកាម 
គឆរាងរបសធ់នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី(ADB)  

 ៤.៥.១  វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពកីមមវធិ ី

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ម.អ.ជ. បានចុោះកិចចសនាចំនួន៣៥ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន២៤ (អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចំនួន២ បានអនុវតតកចិចសនាចំនួន៣ អនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៧ បានអនុវតតកិចចសនាចនំួន២) សរមាប់ការតភាជ ប់ចរនត 
ថមីដល់រគ្សួ្ថរជនបទមានប័ណណសមធម៌ រោយររបីថវកិារបស់ ADB។ ចំនួនរគ្ួស្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនី
ររកាមកិចចសនាទាងំ៣៥ មានចំនួន 7,209 រគ្ួស្ថរ និងកិចចសនាទាងំរនោះកំពុងបនតអនុវតតន៍រៅឆ្ន ២ំ០១៩។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB ររកាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ំ
២០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី១។ 

ព័ត៌មានសតពីចីំនួនរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ ចរនតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា និងចំនួនរគ្សួ្ថរជនបទបានតភាជ ប់ 
ចរនតថមីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB ររកាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៩ី 
ខាងររកាម។  

តារាងទ៩ី៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា នងិចនំនួរគ្សួ្ថរ
ជនបទ បានតភាជ ប់ចរនតថមតីាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB ររកាមកមមវធិផីតល់
ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោង 
តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា 

(រគ្សួ្ថរ) 

ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទបាន 
តភាជ ប់ចរនតថម ី
(រគ្សួ្ថរ)  

១ បនាទ យមានជ័យ - - 
២ កំពង់ចម 540 943 
៣ កំពង់ធ ំ 4,413 4,421 
៤ កណាត ល - - 
៥ រសៀមរាប 588 1,176 
៦ តបូងឃមុ ំ - 669 
 សរុប 5,541 7,209 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា ចនំួនរគ្ួស្ថរជនបទបានត 
ភាជ ប់ចរនតថម ីនិងស្ថថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB ររកាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ១ី២។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ រគ្សួ្ថរជនបទបានទទួលផលរោយផ្កទ ល់ ររកាមកមមវធិីរនោះមានចំននួ 7,209រគ្ួស្ថរ។ តាម
របាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរងាតចរនាល ោះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសេកនុង១រគ្ួស្ថរ រៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូរចនោះចនំួនរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្កទ ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ចឺំនួន 33,161 នាក់។ 

កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរករនោះ ផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ែ ងខាល ងំដល់រគ្សួ្ថររៅតំបន់ជនបទ
បានទទលួចរនតអគ្គិសនីររបីរបាស់។ 
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ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ី តាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB 
ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ១ី០ 
ខាងររកាម។ 

តារាងទ១ី០៖ ចនំនួភូមសិរុប នងិចនំនួភូមបិានទទលួការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី តាមរមតតនមីយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់
រោយ ADB ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប (ជរំរឿន) ចនំនួភូមរិគ្បដណត ប់ 
១ បនាទ យមានជ័យ 661 4 
២ កំពង់ចម 916 80 
៣ កំពង់ធ ំ 738 295 
៤ កណាត ល 912 - 
៥ រសៀមរាប 924 111 
៦ តបូងឃមុ ំ 853 30 

សរុប 5,004 520 

បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីួយៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB ររកាមកមមវធិី
ផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី៣។ 

ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិីរនោះ ររកាមថវកិាផតល់រោយ ADB កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូន
កនុង ឧបសមពន័ធទ១ី៤។ 

៤.៥.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក  

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិី ID-Poor P2P ឲ្យរបរពតឹតរៅរបកបរោយតមាល ភាព និងរតឹមរតូវ និរោជិត 
ម.អ.ជ. បានចុោះរផទៀងផ្កទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីថមដីល់រគ្សួ្ថរជនបទរគ្ប់រសវាករទាងំអស់ ផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិ ី
រនោះ។ រូបភាពសកមមមួយចំននួសតីពីការចុោះរផទៀងផ្កទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមីដល់រគ្ួស្ថរជនបទ មានបងាា ញជូនដូច 
ខាងររកាម។ 

រសវាករ តាន់ គ្មឹបយួ (គ្ររមាងទ២ី) កាន់អាជាា ប័ណណរលម ៣៦៨អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិនរីៅផ្ផនកមលោះនន 
រសកុរបាស្ថទបាលល័ងា នងិរសកុកពំង់ស្ថវ យ រមតតកពំង់ធ ំ
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៤.៦ កមមវិធីផតលច់រនតអគគសិនីដ្លរ់គួសាររកីរកានប័ណណ សមធម ៌(P2P for ID Poor HH) ឆរកាម 
កមមវវិធីរបសអ់គគសិនកីមពុជា (EDC) 

 ៤.៦.១  វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពកីមមវធិ ី

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ម.អ.ជ. បានចុោះកិចចសនាចំនួន២០ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន១៥ (អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចំនួន៥ បានអនុវតតកចិចសនាចំនួន២) សរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតថមដីល់រគ្សួ្ថរជនបទមានប័ណណសមធម៌ រោយររបី
ថវកិារបស់ EDC។ ចំនួនរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីររកាមកចិចសនាទាងំ ២០កិចចសនារនោះមានចំននួ 
4,885 រគ្ួស្ថរ និងសមិទធផលននការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ររកាមកិចចសនាទាងំ ២០រនោះ មានចនំួន 
1,966 រគ្ួស្ថរ។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ EDC ររកាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ំ
២០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី៥។ 

ព័ត៌មានសតពីចីំនួនរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ ចរនតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា និងចំនួនរគ្សួ្ថរជនបទបានតភាជ ប់ 
ចរនតថមីតាមរមតតនីមយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ EDC ររកាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ១ី១ 
ខាងររកាម។ 
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តារាងទ១ី១៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា នងិចនំនួរគ្សួ្ថរ
ជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមតីាមរមតតនមីយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ EDC ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនត 
អគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោង 
តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា 

(រគ្សួ្ថរ) 

ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទបាន 
តភាជ ប់ចរនតថម ី
(រគ្សួ្ថរ)  

១ កំពង់ឆ្ន ងំ 450 384 
២ រពាធិ៍ស្ថត់ 4,435 1,582 
 សរុប 4,885 1,966 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា ចនំួនរគ្ួស្ថរជនបទបានត 
ភាជ ប់ចរនតថម ីនងិស្ថថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយ EDC ររកាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ១ី៦។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ រគ្សួ្ថរជនបទបានទទួលផលរោយផ្កទ ល់ ររកាមកមមវធិីរនោះមានចំននួ 1,966រគ្ួស្ថរ។  តាម
របាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរងាតចរនាល ោះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសេកនុង១រគ្ួស្ថរ រៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូរចនោះចនំួនរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្កទ ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ចឺំនួន 9,043 នាក់។ 

កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួស្ថររកីរករនោះ ផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ែ ងខាល ងំដល់រគ្សួ្ថររៅតំបន់ជនបទ
បានទទលួចរនតអគ្គិសនីររបីរបាស់។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ី តាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ EDC 
ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ១ី២ 
ខាងររកាម។ 

តារាងទ១ី២៖ ចនំនួភូមសិរុប នងិចនំនួភូមបិានទទលួការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី តាមរមតតនមីយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់
រោយ EDC ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប (ជរំរឿន) ចនំនួភូមរិគ្បដណត ប់ 
១ កំពង់ឆ្ន ងំ 562 43 
២ រពាធិ៍ស្ថត់ 501 174 

សរុប 1,063 217 

បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីួយៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗររកាមថវកិាផតល់រោយ EDC ររកាមកមមវធិី
ផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួស្ថររកីរកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី៧។ 

ផ្ផនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិីរនោះ ររកាមថវកិាផតល់រោយ EDC កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានបងាា ញជូន
កនុង ឧបសមពន័ធទ១ី៨។ 
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៤.៦.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក  

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិី ID-Poor P2P ឲ្យរបរពតឹតរៅរបកបរោយតមាល ភាព និងរតឹមរតូវ និរោជិត 
ម.អ.ជ. បានចុោះរផទៀងផ្កទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីថមដីល់រគ្សួ្ថរជនបទរគ្ប់រសវាករទាងំអស់ ផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិ ី
រនោះ។ រូបភាពសកមមមួយចំននួសតីពីការចុោះរផទៀងផ្កទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមីដល់រគ្ួស្ថរជនបទ មានបងាា ញជូនដូច 
ខាងររកាម។ 

រោក វងេ សបូំរ កាន់អាជាា ប័ណណរលម ២៨១អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិនរីៅឃុរំបរមាយ នងិឃុអំនលង់រាប  
រសកុវាលផ្វង រមតតរពាធិ៍ស្ថត់ 
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៤.៧  កមមវធិីផតលក់ារផគត់ផគងអ់គគសិនសីរាបប់ូមទឹកឆធវើកសកិមម 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពជុា មានរោលនរោបាយជំរុញការផតល់ការផគត់ផគង់អគ្គសិនីដល់អនកររបីរបាស់ផ្ដល
យកអគ្គសិនីរៅបូមទកឹសរមាប់ការរធវីកសិកមម រោយជយួផតល់នូវរហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់ និងផតល់នូវអរតានថល
អនុររោោះរៅរពលយប់រៅកនុងតំបន់ផគត់ផគង់ផ្ដលយករបភពអគ្គិសនពីីបណាត ញជាតិ។ កមមវធិីរនោះមានវសិ្ថលភាពរគ្ប
ដណត ប់រលកីារផតល់ការផគត់ផគង់អគ្គិសនដីល់ទីតាងំររបីរបាស់នានាសរមាប់ការបូមទឹករធវកីសិកមម ទាងំសរមាប់រពលយប់ 
និងរពលនថងរៅកនុងតំបន់ផគត់ផគង់ផ្ដលយករបភពអគ្គិសនីពីបណាត ញជាតិផ្កទ ល់។ អរតានថលអគ្គិសនីសរមាប់អនកររបីរបាស់ 
បូមទឹករធវកីសិកមម គ្ឺជាអរតានថលតាមរពលរមា៉ែ ងររបីរបាស់ រពាលគ្ឺមានអរតានថលធមមតា សរមាប់ការររបីរបាស់អគ្គិសនី
រៅរពលនថងចប់ពីរមា៉ែ ង ៧:00 រពឹក ដល់រមា៉ែ ង ៩:00 យប់ ប៉ែុផ្នតមានអរតានថលអនុររោោះរតឹម ៤៨០ ររៀល កនុង១គ្ីឡូវា៉ែ ត់
រមា៉ែ ងសរមាប់ការររបីរបាស់រៅរពលយប់ ចប់ពីរមា៉ែ ង ៩:00យប់ ដល់រមា៉ែ ង ៧:00 រពឹក។  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ អគ្គិសនកីមពុជាបាន៖ ១- ចុោះកិចចសនាជាមួយរកុមហ ុន E.M Construction  រដីមបផីគត់ផគង់ 
និងតរមលងីនាឡកិាសទង់ Prepaid TOU Meter និង២- កំពុងដំរណីរការលទធកមមររជសីររសីរកុមហ ុនផគត់ផគង់ និងស្ថង
សង់រហោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសន ីររកាមកមមវធិីផតល់ការផគត់ផគង់អគ្គិសនីសរមាប់បូមទកឹរធវីកសកិមមរនោះ។  
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ឧបសមព័នធទី១ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានចុោះកចិចសនា តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់   

ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ របភពផគត់ផគង់អគ្គសិន ី

ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយអគគិសនីកមពុជា 

- - - - - 

ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង់   
រកាោះកុង ផ្ផនកមលោះននរសុកថមបាងំ រសុកផ្រសអំបលិ រសុករកាោះកុង ៤១៨អ រោករសី រឆង ទូច អគ្គិសនកីមពុជា 
រករចោះ ផ្ផនកមលោះននរសុកផ្រពករបសពវ ២១៧អ សហរោស ោ ង រៅ (គ្ររមាងទ៤ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
តាផ្កវ ឃុរំស្ថម រសកុគ្ីរវីង់ ២៥៨អ រោក សងួន ស្ថរ ៉ែន រសវាករ មា៉ែ ក់ មុម 
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ឧបសមព័នធទី២ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថម ីនងិស្ថថ នភាពបចចុបបនន  

ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

រមតត អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោង 
តភាជ ប់ចរនតថមជីាប់កចិចសនា 

(រគ្សួ្ថរ) 

ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទ
បានតភាជ ប់ចរនតថម ី
(រគ្សួ្ថរ) 

សោំល់ 

ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយអគគិសនីកមពុជា 
- - - - - - 

ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង ់  
រកាោះកុង ៤១៨អ រោករសី រឆង ទូច 210 210 បានទួទលថវកិា និងបទិគ្ររមាង 
រករចោះ ២១៧អ សហរោស ោ ង រៅ (គ្ររមាងទ៤ី) 500 - កំពុងអនុវតត 
តាផ្កវ ២៥៨អ រោក សងួន ស្ថរ ៉ែន 47 47 បានទួទលថវកិា និងបទិគ្ររមាង 

សរុប 757 257  
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ឧបសមព័នធទី៣ 
បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ 

 ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមរិគ្បដណត ប់ ឃុ ំ រសកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយអគគិសនីកមពុជា 

 - - - - - - 
ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង ់  
១ រកាោះកុង ភូមិកំលត ភូមិជាសំ្ថល  ភូមិជផី្កត ជីផ្កត ថមបាងំ ៤១៨អ រោករសី រឆង ទូច 
២ តាផ្កវ ភូមិរតពាងំពងទកឹ ភូមិទួលពរង ភូមិផ្រសផ្កស ភូមិរពាល ភូមិថមី ភូមពិីងពង់ 

ភូមិរស្ថម ភូមិរដមីអរងាគ ល ភូមិរដីមរផំ្ដល ភូមទិនាល ប់ 
រស្ថម គ្ីរវីង់ ២៥៨អ រោក សងួន ស្ថរ ៉ែន 

  ១៣ ភូម ិ ២ឃុ ំ ២ រសកុ   
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ឧបសមព័នធទី៤ 
ផ្ផនទបីងាា ញពរីមតតអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីក ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៨  
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ឧបសមព័នធទី៥ 
បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមបិានតរមលងីរបព័នធ SHS ចនំនួ 19,750 របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល .រ  រមតត ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីរបរីបាស់តាមរយ :របព័នធ  SHS ឃុ ំ រសកុ 
១ បាត់ដំបង ភូមិឆ្ន ល់មាន់ ភូមិនរពសនិ ភូមិសំររាង ភូមិនរពទទងឹ ធាន ល់មាន់ 

ោស់រកឡ 
ភូមិរោករកា ភូមិរតពាងំរទា ភូមិទួលផ្វង ភូមិបលល័ងគមានជ័យ ភូមិនរពផ្បន ភូមិរពោះពននល ភូមិររៀងរទៀង ភូមអិនលង់រមៀន ដូនបារ 
ភូមិកុយផ្វង ភូមិតារខា ភូមតិានួត ភូមបិឹងរពោះរកឡាញ់ ភូមិនរពចក រពោះផុស 
ភូមិរោករគ្ុ ំ ហប់ 
ភូមិនំររកៀប ភូមភិនំសំរៅ ផ្រពករពោះរសតច 

រកុងបាត់ដបំង 
ភូមិផ្រពកមោរទព ស្ថវ យរបា៉ែ  
ភូមិចកតូច ភូមិចកធំ ភូមិទួលរពុំ១ ភូមិទួលរពុំ២ ភូមិរផអៀង ករកាោះ 

រមាងឬសេ ី

ភូមិដូងរទី  នរជ 
ភូមិមា៉ែ រណាក តាោស់ 
ភូមិបឹងរពីង ភូមិរបាសងឹ នរពតូច 
ភូមិកាលមូស ភូមិរបាោះពួយ រមាងឬសេ ី
ភូមិអនលង់រតាច របស់មងគល 
ភូមិទួលសនួល ភូមអិំពិលឈូង ភូមិផ្លងផ្ទង ឬសេរីកាងំ 
ភូមិរូង ភូមិរសោះថត ភូមិចុងពរ នរពរតឡាច 

រុកខគ្ីរ ី
ភូមិដរងាា  ភូមិតាររពៀត មុមរាហ៍ 
ភូមិរកាោះធ ំភូមិជំនាប់គ្គ្ីរ ភូមិជំនាប់សបូវឃ្ល ងំ ភូមិសតុករបវកឹ ភូមិបងឹរតផ្បក សតុករបវកឹ  
ភូមិកមួយធំ ភូមខិាន ចអពំរ ភូមធិមួយ ផ្រពកជីក 
ភូមិកាឡុកនម៉ែមូង ភូមិនរពធំ ភូមិវាលចំបាងំ ភូមសិទឹងតូច កំពង់រពព  សំឡូត 
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ភូមិវាលឆ្ម រ អូរសំរលិ 
ភូមិតារគ្ក់ ភូមបិ ូរុន ភូមិភាជ វ ភូមិស្ថវ យស ភូមិផ្រសរតាន ត ផ្រតង 

រតន:មណឌ ល 
ភូមិអូរលមនូ ផលូវមាស 
ភូមិកណាត លសទឹង ភូមិនរពអំពរ ភូមិថាវ ក ភូមសិ្ថវ យជួរ អរណតី កផ្ហប 
ភូមិនាងរលម ភូមិបាោករជីង ភូមិបាោកតបូង ភូមិរសមសីងាា  ភូមិអរណតី ក១១ ភូមអូិរឃមុ ំ រសមីសងាា  
ភូមិបាក់រពា ភូមិនរពចស់ ភូមអិនលង់សណាត ន់ ភូមិពាមសីមា៉ែ  នរពចស់ 

ឯកភន ំ
ភូមិផ្រពករតប់ ផ្រពកនរនិទ 
ភូមិកូប ភូមិបងឹពពូល ភូមិបឹងសនួល ភូមិថមី ភូមិប ូជុំ ភូមសិ្ថថ ពរ២  អំពិលរបារំដីម 

បរវល 

ភូមិបឹងធុង ភូមិបឹងរកឡ ភូមិរករពីផ្សសបិ ភូមិបឹងរបា ំភូមយុិតតិធម៌ ភូមិបងឹអារកេ ភូមិអូរឬសេ ីភូមិសណំាងរពោះរសី 
ភូមិជ័យជំនោះ  

បឹងរបា ំ

ភូមិរតពាងំកាលស្ថវ  ភូមិនរពធំ ឃ្ល ងំមាស 
ភូមិនរពមពស់ ភូមមិា៉ែ ករឃលឿ នរពមពស់ 
ភូមិទំនប់ទឹក បរវល 
ភូមសិ្ថល បបា៉ែ ង ភូមិតាផ្ង៉ែន តារោម 

បាណន់ ភូមិបឹងរកស្ថល សនឹង 
ភូមិភនំគ្ល់ ភូមិថម ី កនទឺ២ 
ភូមិអនលង់រុន នរជ ថមរោល 

២ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិកតុលអភិវឌឍន៍ ភូមិរចកសផ្ងា ភូមិដណំាក់រពីង ភូមិតាងំនឃល ស្ថវ យជុក 

ស្ថមគ្គីមានជ័យ 
ភូមិផ្រសស្ថ  ផ្តបងមពស់ 
ភូមិរបជុមំពស់ ភូមិរកាងំរសៀម ភូមិបឹងោជ ភូមិពារាជយ រសដា ី
ភូមិរបកលូត ធលករវៀន 
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ភូមិរកាងំសំររាង ភូមគិ្ីរអីភិវឌឍន៍ ភូមិរចករតាន ត ភូមិជួញជិត ភូមិផ្រតង ភូមិរោស ភូមិអនលង់រពីង ភូមិផ្រសឬសេ ី ្នរឡងី 
ភូមិមាច់ស ភូមិរតមូងរជុ ំ រកាងំោវ  
ភូមិរកាងំដូង ភូមិរកាងំរបង ភូមិចងាវ ររៀល ភូមិរចកកូវ ភូមិរចបកនទួត ភូមតិាផ្កវ ភូមិតាងំរពាន ភូមិរតពាងំរពាន ភូមិ
សុមផ្សនជ័យ ភូមិរសរវីងេ ភូមិផ្រសអណតូ ង ភូមិស្ថវ យកាបំតិ 

ពាម 

ភូមិពាមពរពជ ភូមិពាមនរជ ភូមិរកាោះលត ភូមិបតរតង់ រកាោះថាូវ 

ជលគ្ីរ ី
ភូមិកំពង់បារសូវ ភូមិឬសេដីងគួច ភូមិទរនលររៅ ជលស្ថរ 
ភូមិភលង ពាមរឆ្ា ក 
ភូមិរកៀនតាមា៉ែ  ភូមកិំពង់អុសតបូង ភូមិផ្រពកឆ្ា  កំពង់អុស 
ភូមិរកាងំស្ថគ រ ភូមិរកាងំស្ថគ រតបូង ភូមិចន់រតក ភូមិចបំក់របស្ថទ ភូមិរតពាងំមលូរ ភូមទិួលសំររាង ភូមភិនំតាស្ថ ំ រកាងំស្ថគ រ 

ទឹកផុស 

ភូមិមវិតទួលឃ្ល ងំ ភូមងិយ ភូមិដូងស្ថល  ភូមិតាងំមាច់ ភូមិថនល់ផ្កង ភូមិនរពររៅ ភូមិរមាង កាលទឹក 
ភូមិភនំតាឧស ភូមិអញ្ច ញ កតុលផ្សនជ័យ 
ភូមិរចងរមា៉ែ ង ភូមិរតពាងំជុំ ភូមិថមី ភូមិនួនរ ៉ែ  ភូមពិារាងំ រចងរមា៉ែ ង 
ភូមិរកាោះមទុមភ រជៀប 
ភូមិរោកណាងំ ភូមិវាលសបូវ ភូមិផ្រសអ ុក តាងំរកស្ថងំ 
ភូមិផ្សលង ទួលមពស់ 
ភូមិកំពង់រពោះ ភូមឆិនុករទូ ភូមិរសោះស្ថល ប់ ឆនុករទ ូ

បរបូិរណ៍ 
ភូមិសទឹងររៅ ភូមិផ្រពកស្ថព ន ភូមិដណំាក់រាជយ កំពង់រពោះគ្គ្ីរ 
ភូមិផ្រពកស្ថោ ទឹកហូត 

រោរបអៀរ 
ភូមិកងមាស ភូមិកផ្នលងរភ រោកបនាទ យ 
ភូមិជនាល វ ភូមិនរពសំរៅ របសនិប 
ភូមិរកាោះផ្កវ ភូមកិំពង់រាងំ ស្ថវ យរជុ ំ
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ភូមិធលក រចណូក 

កំពង់ផ្លង 

ភូមិរកាោះផ្កអក កំពង់រៅ 
ភូមិោរ ោរ 
ភូមិដណំាក់ករកាោះ រពាធិ៍ 
ភូមិរកមា៉ែ ល់ ភូមិរកងផតលិ ភូមអិនលង់កញ្ចុ ោះ ភូមិតារោក ភូមិរបឡាយមាស របឡាយមាស 
ភូមិពាមមនង ភូមិថនល់រឈទីាល ភូមសិលត ផលូវទូក 
ភូមិរជលងនកស្ថន  ភូមិរតពាងំររៅ ភូមិទលួ ភូមិនរពពារ ភូមសិ្ថន រពរជ ភូមិផ្រសស្ថ ឈូកស 

កំពង់រតឡាច 
ភូមិខាន យករកាោះថម ី ផ្សប 

៣ រពោះវោិរ ភូមិនរពរោល រសយ៉ែង់ គូ្ផ្លន 
ភូមិជាកំានត ភូមិរឈទីាលគ្ង ភូមិអានរសោះ ភូមិវាលរពាធិ៍ ជាកំានត 

ជាកំានត 

ភូមិសទឹងរមៀវ ភូមធិមមជាតិ ភូមបិរងាគ លរបាបំ ីភូមសិពឹងរមៀវរតរជា ភូមិរតរជាបុសេសបូវ ភូមិផ្សនជ័យ រសផ្អម 
ភូមិរុញ ភូមិរុងររឿង៣ ភូមិរុងររឿង៤ ភូមិផ្សនរតជោះ មរកត 
ភូមិមរកតរតរជា ភូមិកនទួត ភូមិសុមផ្សនជ័យ កនទួត 
ភូមិរសោះមលិោះ ភូមិរុងររឿង៥ ទឹករកហម 
ភូមិកំរបាក់ ោង 

៤ រសៀមរាប ភូមិខាន ររផ្កទ ល ភូមោិវ  ផ្រសណូយ 
វា៉ែ រនិ ភូមិររៀន  របាស្ថទ 

ភូមិវា៉ែ រនិ វា៉ែ រនិ 
ភូមិរកមុបូំល ភូមិខាន រររៅ ភូមអូិរតាកុក ភូមិអនលង់តាល់ ភូមផិចឹករជុ ំ កនទួត 

ស្ថវ យរល ីភូមិតារពឿរ ភូមិតារសៀម ភូមិរោល ភូមិរតពាងំពរពល តារសៀម 
ភូមអិងាា ញ់ ភូមិរលំទូក ស្ថវ យរល ី
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ភូមិផ្រសរបង បឹងមាោ 
ភូមិរាជជនទល់ ផ្រសខាវ វ អងគរជុ ំ
ភូមិធលក ភូមិចរ ភូមិរលៀប ភូមិស្ថោ ភូមិរតាកំង់ ភូមិដរងាា  ភូមិកណាត ល ភូមិរោករៅន  ភូមិររមៀត ផ្សលងស្ថព ន រសីសន ំ

៥ សទឹងផ្រតង ភូមិរកាោះផ្សនង ភូមិរកាោះរសរៅ ភូមិរកាោះកី ភូមិជាធំ ំ រកាោះផ្សនង 
ថាឡាបរវិា៉ែ ត់ ភូមិអូររុន ភូមិអូរស្ថវ យ ភូមិរកាោះហបិ ភូមិរវនីរសៀន ភូមិរកាោះរៅន  អូរស្ថវ យ 

ភូមិផ្កអ វ ភូមិវាលរពាធិ៍ ភូមអិនលង់រភ អនលង់រភ 
៦ ឧតតរមានជ័យ ភូមិតាម៉ែូតមានជ័យ ភូមិថាូវ ភូមិថនល់ផ្កង ភូមិរពោះចំបក់ ភូមអូិរជីក ភូមិរផតៀករជុ ំភូមិផ្កអ វ ភូមិពរពល ភូមឬិសេ ី 

ភូមិអូររបង ភូមមិនងទលួមានជ័យ 
ផ្កអ វ 

 
រតពាងំរបាស្ថទ 

 
 

ភូមិទួលរគ្ួស ភូមិទនំប់អភិវឌឍន៍ ភូមិរឈទីាលរជុំ ភូមិពរពលផ្សនជ័យ ភូមិអូរស្ថវ យ ភូមិពាមកនុង ភូមតិាស ំ អូរស្ថវ យ 
ភូមិរលំតាល់ ភូមិផ្រសរកស្ថងំ ភូមិដីរកហម ភូមិរតរជាអភវិឌឍន៍ ភូមិផ្រសកណាត ល ភូមិអូររស្ថម ភូមអូិរររំដង ភូមិ
ទំនប់ថមី ភូមិអូររតាច ភូមិពានមាស 

រតពាងំរបាស្ថទ 

ភូមិរតារំបា៉ែ ង ភូមិរបាស្ថទរកហម ភូមិរតពាងំបី ភូមិរតារំបា៉ែ ងតបូង រពោះរបឡាយ 
  ២៩៣ភូម ិ ៨៨ឃុ ំ ២៥រសកុ 
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ឧបសមព័នធទី៦ 
ផ្ផនទបីងាា ញពរីមតតបានតរមលងីរបព័នធ SHS ចនំនួ 19,750 របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨  
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ឧបសមព័នធទី៧ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីកីារចុោះកចិចសនាតាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់  

ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨  

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ របភពផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយអគគិសនីកមពុជា 

បនាទ យមានជ័យ ផ្ផនកមលោះននរសុកភនំរសុក ០៨១អ រោក មួន ោន អគ្គិសនកីមពុជា 
រោក មួន ោន (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

បាត់ដំបង ផ្ផនកមលោះននឃុនំរជ ឃុអូំរតាគ្ី រសុកថមរោល សងាា ត់អូរមា៉ែ ល់ និង
សងាា ត់អូរចរ រកុងបាត់ដំបង 

២០២អ រោករសី គ្ង់ ស្ថម៉ែុន (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកបាណន់ រសកុថមរោល នងិរសុកបរវល ២៧០អ រកុមហ ុនរអឡចិរទិចមល អូតាគ្ីររតឌីង 
 )អុី.អូ.ធី ( (គ្ររមាងទី៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកបរវល នងិរសកុថមរោល ២៨២អ រោករសី រសឿន សុភ័ណឌ ណារា៉ែ  
 (គ្ររមាងទី៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននឃុបំនាយផ្រតង នងិឃុរូំងនរជ រសកុថមរោល ២៨៣អ រោក រសី អូន (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកោស់រកឡ នងិរសុកសំឡូត ៣០២អ រោក ផ្សម វុទធី (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុករមាងបាសេ ីរសុករុកខគ្ីរ ី ៣០៣អ សហរោសរអសវអីរអរអឡកិរទីសុីធសីឺវសី *

(គ្ររមាងទ៧ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននឃុផំ្ចងមានជ័យ រសុកបាណន់ ៣៣០អ រោក ឡុញ សុវណណ (គ្ររមាងទី៥) អគ្គិសនកីមពុជា 
កំពង់ចម 

 
ផ្ផនកមលោះននរសុកនរពឈរ រសកុកងមាស រសុកចំការរលី រសកុសទឹង
រតង់ រសុកកំពង់រសៀម 

០២៣អ រកុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវរ័ *(គ្ររមាងទី៧) សហរោស រអឡកិរទីសុីធី សគន់-
ចំការរល ី

ផ្ផនកមលោះននរសុកចំការរល ី ០៣៨អ សហរោសថនល់ផ្បកចំការរលី រអឡកិរទីសុីធី 
(គ្ររមាងទ៣ី) 

សហរោស រអឡកិរទីសុីធី សគន់-
ចំការរល ី
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ផ្ផនកមលោះននរសុករជីងនរព ០៤៧អ សហរោស សរ មា៉ែ លីស រអឡកិរទីសុីធី 
(គ្ររមាងទ២ី) 

សហរោស រអឡកិរទីសុីធី សគន់-
ចំការរល ី

ផ្ផនកមលោះននរសុកសទឹងរតង់ នងិរសុកកំពង់រសៀម ០៥៧អ រោក ជីន សុហុនី (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកសទឹងរតង់  ០៦០អ រោករស ីអា ម ររសង (គ្ររមាងទី២) សហរោស រអឡកិរទីសុីធី សគន់-

ចំការរល ី
ឃុសំ្ថវ យទាប រសុកចំការរល ី ០៧៤អ រោក មាន វណាណ  សហរោស រអឡកិរទីសុីធ ីសគន់-

ចំការរល ី
ផ្ផនកមលោះននរសុកចំការរលី និងរសុកសទងឹរតង់ ០៧៥អ រោក ឆ្យ គ្ឹមហ ួរ (គ្ររមាងទី២) សហរោស រអឡកិរទីសុីធី សគន់-

ចំការរលី  
ផ្ផនកមលោះននឃុរំមរពងី និងឃុបំាធាយ រសកុបាធាយ ១៥៩អ រកុមហ ុន ឃុន សុភាព ឯ .ក (គ្ររមាងទី៤) សហរោស រអឡកិរទីសុីធី សគន់-

ចំការរល ី
ផ្ផនកមលោះននឃុសំបូំរ និងឃុជំាោ រសុកបាធាយ ២១៦អ រកុមហ ុន សំបូរ រអឡកិរទីសុធី ីឯ .ក 

(គ្ររមាងទ២ី) 
រកុមហ ុន TPLC Holdings 

ឃុថំមពូន រសុកនរពឈរ ២៤១អ រោក អ ុង គ្ឹមស្ថ ន  (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 
មូអិលធឌី ី

ផ្ផនកមលោះននឃុសំផ្ណត ក និងឃុតំាងំរកស្ថងំ រសុកបាធាយ ២៨៨អ រោក យនិ គ្ឹមល ី អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកសទឹងរតង់ ២៩២អ រោក រសង រគ្ី (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកសទឹងរតង់ ៣៥៦អ រោករសី រអង កណាន អគ្គិសនកីមពុជា 

រោករសី រអង កលាន (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុដំងកាត រ រសុកសទងឹរតង់ ៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុរំកាោះសូទិន រសុករកាោះសូទនិ និងឃុរំកាោះមតិត រសកុកំពង់រសៀម ៣៦៣អ រោក ោង ផោល  អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ឆ្ន ងំ ផ្ផនកមលោះននរសុកបរបូិរណ៍ ០៤០អ សហរោស អិមរអច រអឡកិរទីសុីធី រកុមហ ុន OSVR Trading 
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(គ្ររមាងទ៥ី) 
ផ្ផនកមលោះននរសុកកំពង់រតឡាច រសុកស្ថមគ្គីមានជ័យ រសកុទកឹ
ផុស រសុករោរបអៀរ នងិរសកុបរបូិរណ៍  

៣០០អ រកុមហ ុន OSVR Trading (គ្ររមាងទី១០) អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុំ្ នរឡងី រសុកស្ថមគ្គមីានជ័យ ៣៩៣អ រោក ទូច កកាោ* អគ្គិសនកីមពុជា 
រសុកកំពង់ផ្លង ៤២១អ រោករសី លីវ សុមហួង រកុមហ ុន OSVR Trading 

កំពង់សព ឺ ផ្ផនកមលោះននរសុកភនំរសួច ០៨២អ សហរោសអគ្គិសនីរពរជនិល អិល .រអស
.រម * (គ្ររមាងទី៤) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកឧតាុងគ ០៩៩អ រកុមហ ុន លីម ម៉ែូវ មូអលិធីឌ ី*(គ្ររមាងទី
៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុំ្ នរឡងី រសុកស្ថមគ្គីមានជ័យ ៣៩៣អ រោក ទូច កកាោ* អគ្គិសនកីមពុជា 
កំពង់ធ ំ ផ្ផនកមលោះននរសុកបារាយណ៍ ០២៣អ រកុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវរ័ *(គ្ររមាងទី៧) សហរោស រអឡកិរទីសុីធី សគន់-

ចំការរល ី
ឃុបំារាយណ៍ និងផ្ផនកមលោះននឃុឈូំកមាច់ រសុកបារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទី៣) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 

មូអិលធឌី ី
ផ្ផនកមលោះននរសុកសនទុក រសុកបារាយណ៍ និងរកងុសទឹងផ្សន ០៧៣អ រោក រតឹង ស្ថន (គ្ររមាងទ៣ី) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 

មូអិលធឌី ី
ផ្ផនកមលោះននរសុកបារាយណ៍ ២៤៥អ រោក ្ សុមុម រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 

មូអិលធឌី ី
ផ្ផនកមលោះននរសុកបារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទី៤) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 

មូអិលធឌី ី
កំពត ផ្ផនកមលោះននរសុកឈូក រសុកជុគំ្ីរ ីរសុកអងគរជ័យ រសុកបនាទ យ

មាស រសកុដងទង់ រសកុទឹកឈូ និងរសុកកពំង់រតាច 
០៤៤អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ (គ្ររមាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 
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ផ្ផនកមលោះននរសុកជុំគ្ីរ ី ០៨២អ សហរោសអគ្គិសនីរពរជនិល អិល .រអស
.រម * (គ្ររមាងទី៤) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកជុំគ្ិរ ី ១៩៧អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធអីងគរកា *
(គ្ររមាងទី៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

កណាត ល ផ្ផនកមលោះននរសុកស្ថអ ង និងរសកុរកាោះធ ំ ០៤៩អ សហរោសអុីសរធីន រៅវរ័ សឹបផ្កល យ រអន
រធីរបាយ )អុីប៉ែូស  (  (គ្ររមាងទី៧) 

រកុមហ ុនអគ្គិសនីរកៀនស្ថវ យ 

ផ្ផនកមលោះននរសុកពញាឮ និងរសុកអងគសនួល ០៩៩អ រកុមហ ុន លីម ម៉ែូវ មូអិលធឌីី* (គ្ររមាងទី
៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុករកៀនស្ថវ យ រសុកស្ថអ ង និងរសុកោវ ឯម ១៥០អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីរកៀនស្ថវ យ (គ្ររមាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកកណាត លសទងឹ  ១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធី ពត់សរ* រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
ផ្ផនកមលោះននរសុកស្ថអ ង ១៧៩អ សហរោសអគ្គិសនី ញឹុក មុី* រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
ផ្ផនកមលោះននឃុកំំផ្រពកអំពលិ នងិឃុពុំកឬសេ ីរសកុមាច់កណាត ល  ២០៩អ រោក សុម ពីន (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុន TPLC Holdings 
ផ្ផនកមលោះននរសុកកណាត លសទងឹ  ២៦៦អ រោករស ីរស្ថ ស្ថអ ុន (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
ផ្ផនកមលោះននរសុករលីកផ្ដក ៣១៦អ សហរោស កអមសំណរ ឌីរវឡុបរមន អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកោវ ឯម ៣៥៥អ រោក ឈរ ផ្វងងួន *(គ្ររមាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 

រកាោះកុង ផ្ផនកមលោះននរសុករកាោះកុង រសុកថមបាងំ រសុកមណទ លសមីា រសុកគ្ីរ ី
ស្ថគ្រ និងរកុងរមមរភូមិនទ 

៣៧០អ រកុមហ ុន រកាោះកុង ឌីស្រសទីក រអឡកិរទីសុីធ ី អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកថមបាងំ ឃុជំីមរលី រសុកផ្រសអំបលិ នងិឃុរំតពាងំ
រូង រសុករកាោះកុង 

៤១៨អ រោករសី រឆង ទូច (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

រករចោះ ផ្ផនកមលោះននរសុកឆលូង ៣២១អ រោក សូ ថាវនិ *(គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកសំបូរ ៣៤៦អ រោករសី ជា សុមរមង (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកផ្រពករបសពវ និងរសុកសំបូរ ៣៥៣អ រោក សុម រហងស្ថ ន អគ្គិសនកីមពុជា 
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រពោះវោិរ ផ្ផនកមលោះននឃុជំាកំានត ឃុរំរំោោះផ្រស នងិឃុទំឹរកហម  
រសុកជាកំានត ១៦២អ រោករសី ោភ រសអ័ីង អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុរំសយ៉ែង់ រសុកគូ្រលន ១៧២អ រោករសី អ ូ គ្ឹមរសៀន អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននឃុកំនទួត នងិឃុោំង រសុកជាកំានត ៣០៧អ រោក ផ្កវ ងនួ អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកគូ្ផ្លន ៣៣៤អ រោក ចក់ ស្ថ ន (គ្ររមាងទ២ី) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 

មូអិលធឌី ី
ផ្ផនកមលោះននរសុកជាកំានត ៤០៥អ រោករសី ផ្កវ សុវណណន ី អគ្គិសនកីមពុជា 

នរពផ្វង ផ្ផនកមលោះននឃុរំបាស្ថទ នងិឃុអំរនាង រសកុកំពង់រតផ្បក ០៣៦អ រោករសី រពាជ គ្ីម (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុន ផ្ញ៉ែម ហ នរអឡកិរទី
មល 

ផ្ផនកមលោះននរសុកពារាងំ រសកុករស្រញ្ច ៀច រសុកសុីធរកណាត ល  
រសកុស្ថវ យអនទរ នងិរសុកកំពង់ោវ 

០៤៦អ សហរោស សុគ្នធ រអឡកិរទមីល អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុធំាយ ផ្ផនកមលោះននឃុបំឹងរពោះ រសុកបាភន ំឃុទំឹកថាល  ឃុសំំររាង 
រសុកស្ថវ យអនទរ នងិឃុបំារបាង  រសុកពាមរក៍ 

២៨៤អ រោក ឡុង នហ (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកកំពង់រតផ្បក ២៤៧អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីររកាលរោ*(គ្ររមាងទី
២) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកកំពង់រតផ្បក រសុកបាភន ំនិងរសុករមស្ថង ៣៤៣អ រកុមហ ុន ផ្ញ៉ែម ហ ន រអឡកិរទីមល 
(គ្ររមាងទី៥) 

រកុមហ ុនអគ្គិសនីផ្ផនកខាងតបូង 
រវៀតណាម 

ផ្ផនកមលោះននរសុករពាធិ៍ររៀង នងិរសុកពារាងំ ៣៥៥អ រោក ឈរ ផ្វងងួន *(គ្ររមាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននឃុនំរពរៅន  រសុកពារាងំ ឃុពំពសឺ និងឃុនំរពខាល   
រសុកស្ថវ យអនទរ 

៤១៧អ រោករសី រអង លកខិណា រកុមហ ុន អុិនរធបី ីភីសលូឹសនិ  
មបរភីររសនិ 

ផ្ផនកមលោះននរសុកបាភន ំ ៤១៩អ រោករសី ធា សុភារនី អគ្គិសនកីមពុជា 
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រពាធិ៍ស្ថត់ ផ្ផនកមលោះននរសុកបាកាន ០៣៣អ សហរោស ឈួ ងនួ រអឡកិរទីសុីធី 
(គ្ររមាងទី៤) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកបាកាន និងរសុកភនំរកវាញ  ០៣៤អ សហរោស រយន យូឡាយ រអឡកិរទសុីីធ ី
(គ្ររមាងទី៧) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

សហរោស រយន យូឡាយ រអឡកិរទសុីីធ ី
(គ្ររមាងទី៨) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកភនំរកវាញ នងិរកុងរពាធិ៍ស្ថត់ ១២៤អ សហរោស អា  នឡស្ថ នរកវាញ រអឡកិរទី
សុីធី (គ្ររមាងទី៤) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុរំបរមា៉ែ យ នងិឃុអំនលង់រាប រសុកវាលផ្វង ២៨១អ រោក វងេ សំបូរ (គ្ររមាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកវាលផ្វង ៣០៣អ សហរោសរអសវអីរអរអឡកិរទីសុីធសីឺវសី *

(គ្ររមាងទ៧ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុអូំររស្ថម រសុកវាលផ្វង ៣៩៧អ រោក បា៉ែ វ វុទាធ  (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
រតនគ្ីរ ី ផ្ផនកមលោះននរសុកអូរោ៉ែ ោវ ៣៣៣អ រោក ឈមឹ គ្ឹមឈន  អគ្គិសនកីមពុជា 
រសៀមរាប ផ្ផនកមលោះននរសុកពួក រសុកអងគរជុំ និងរសុកអងគរធ ំ ០៣៥អ រកមុហ ុន វន់ វរីៈ សឺវសី (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកជីផ្រកង និងរសុកសូរទនិគ្ម ១២៩អ រោក ចន់ សុម (គ្ររមាងទ៣ី) រកុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
ផ្ផនកមលោះននរសុកអងគរជុ ំ ១៣៩អ រោក ដួង ណារនិ រោក អុឹង ប ុនធ ី

រោក ដួង ណារនិ (គ្ររមាងទី២) រោក អុឹង ប ុនធ ី
ផ្ផនកមលោះននរសុកសូរទនគិ្ម រសុកជីផ្រកង និងរសុកស្ថវ យរលី ១៨៣អ រោករសី មាស ោវ (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
ផ្ផនកមលោះននរសុកស្ថវ យរល ី ២២៩អ រោក ឃ្ន ផ្កវ អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកបនាទ យរស ីឃុផំ្រសណូយ រសុកវា៉ែ រនិ និងផ្ផនកមលោះ
ននឃុកំនទួត រសុកស្ថវ យរល ី

២៤០អ រោករសី ឡុង គ្មឹរហង *(គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

សទឹងផ្រតង ផ្ផនកមលោះននឃុរំសកុង នងិឃុថំមផ្កវ រសុករសៀមបា៉ែ ង ២៩៦អ រោករសី ហ ុយ រចង អគ្គិសនកីមពុជា 
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ស្ថវ យររៀង ផ្ផនកមលោះននរសុកស្ថវ យជុ ំ ២៤៧អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីររកាលរោ* (គ្ររមាងទី
២) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកកំពង់ររាទិ៍ និងរសុកចស្រនាទ  ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដន (គ្ររមាងទី៥) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុករមាសផ្ហក ៣១៩អ រកុមហ ុនផ្មមរយូធីឡធឹីររតឌីង(រមយូធី) មម

រភន ី(គ្ររមាងទី៣) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

តាផ្កវ ផ្ផនកមលោះននរសុកបាទ ី ១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធី ពត់សរ* រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
ផ្ផនកមលោះននរសុកបាទី នងិរសុកនរពកបាស ១៧៩អ សហរោសអគ្គិសនី ញឹុក មុី* រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
ផ្ផនកមលោះននរសុករតាកំក់ ១៩៧អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធអីងគរកា *

(គ្ររមាងទី៣) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកនរពកបាស ២១២អ រោក ផ្ង៉ែត រម៉ែង (គ្ររមាងទ៤ី) រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
ឃុរំស្ថម រសកុគ្ីរវីង់ ២៥៨អ រោក សងួន ស្ថរ ៉ែន រោក មា៉ែ ក់ មុម 

ឧតតរមានជ័យ ផ្ផនកមលោះននរសុកអនលង់ផ្វង ២៤០អ រោករសី ឡុង គ្ឹមរហង *(គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
តបូងឃមុ ំ ផ្ផនកមលោះននឃុទំនលូង នងិឃុជំារំករវៀន រសុករមមត់ ២៧៧អ រោក ស្ថ ន សុីផ្កន (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុករមមត់ រសុកតផំ្បរ ៣២១អ រោក សូ ថាវនិ *(គ្ររមាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង ់

បនាទ យមានជ័យ ផ្ផនកមលោះននរសុកមងគលបូរ ីរសកុរពោះរនរតរពោះ ១០៥អ រកុមហ ុន ធីអិនអិនធី រអឡកិរទីសុីធី *
(គ្ររមាងទ៤ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននឃុចំំរណាម ឃុរំសឿ រសុកបងគលបុរ ី ៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា *(គ្ររមាងទី៥) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកស្ថវ យរចក នងិរសុកថមពួក ៣៧៩អ រោករសី ផ្កវ ឆវ ី(គ្ររមាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

បាត់ដំបង ផ្ផនកមលោះននរសុកថមរោល ១០៥អ រកុមហ ុន ធីអិនអិនធី រអឡកិរទីសុីធី *
(គ្ររមាងទ៤ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកបាណន់ នងិរសុកសផ្ងា ២៤៤អ រកុមហ ុន រម អ វា៉ែយ ររតឌីង អគ្គិសនកីមពុជា 
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ឃុោំវ  រសុកបរវល និងឃុរូំងនរជ រសុកថមរោល ៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា *(គ្ររមាងទី៥) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកសំឡូត រសុករតនៈមណឌ ល និងរសុកោស់រកឡ ៣៩២អ រកុមហ ុន ASDVM (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកោស់រកឡ ៤០៤អ រោក រហង ចនាថ វ ី*(គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ចម ផ្ផនកមលោះននរសុករជីងនរព ០៤៧អ សហរោស សរ មា៉ែ លីស រអឡកិរទីសុធីី 
(គ្ររមាងទី៣) 

សហរោស រអឡកិរទីសុីធី សគន់-
ចំការរល ី

កំពង់ឆ្ន ងំ ផ្ផនកមលោះននរសុកបរបូិរណ៍ ០៤០អ សហរោស អិមរអច រអឡកិរទីសុីធី 
(គ្ររមាងទី៦) 

រកុមហ ុន OSVR Trading 

ផ្ផនកមលោះននរសុករោរបអៀរ ០៩៥អ រោករសី ចន់ សុមី៉ែូលី (គ្ររមាងទី៣) រកុមហ ុន OSVR Trading 
ផ្ផនកមលោះននរសុកកំពង់រតឡាច រសុកស្ថមគ្គីមានជ័យ រសកុទកឹ
ផុស រសកុរោរបអៀរ នងិរសកុបរបូិរណ៍ 

៣០០អ រកុមហ ុន OSVR Trading (គ្ររមាងទ១ី១) អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់សព ឺ ផ្ផនកមលោះននរសុកសំររាងទង រសុកឧដុងគ ១៣៧អ រកុមហ ុន រម៉ែង សុមរឡង មនស្រស្ថត ក់សិន 
និងរអឡកិរទីក *(គ្ររមាងទ៦ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកឧដុងគ រសុកថពង និងរសុកសំររាងទង ១៥៥អ សហរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនី សំរទិធគ្ីរ ី
(គ្ររមាងទី៥) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ធ ំ ផ្ផនកមលោះននរសុកបារាយណ៍ នងិរសុកសនទុក ០០៦អ រកុមហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិរទីសុីធី 
(គ្ររមាងទី២) 

រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 
មូអិលធឌី ី

រសុករស្ថទ ង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន *(គ្ររមាងទ៤ី) រកុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
ផ្ផនកមលោះននរសុករបាស្ថទបាលល័ងា និងរសុកកពំង់ស្ថវ យ ៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 

មូអិលធឌី ី
កណាត ល ផ្ផនកមលោះននរសុកអងគសនួល ១៣៧អ រកុមហ ុន រម៉ែង សុមរឡង មនស្រស្ថត ក់សិន 

និងរអឡកិរទីក *(គ្ររមាងទ៦ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកកណាត លសទងឹ ១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធី ពត់សរ * រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
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(គ្ររមាងទី២) 
ផ្ផនកមលោះននរសុកអងគសនួល នងិមណឌ រពាធិ៍ផ្សនជ័យ រាជធានី
ភនំរពញ 

២៦១អ សហរោស អភិវឌឍន៍អគ្គសិនជីនបទ* អគ្គិសនកីមពុជា 

រកាោះកុង ផ្ផនកមលោះននរសុកថមបាងំ ឃុជំីមរលី រសុកផ្រសអំបលិ នងិឃុរំតពាងំ
រូង រសុករកាោះកុង 

៤១៨អ រោករសី រឆង ទូច (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

ភនំរពញ ផ្ផនកមលោះផ្នមណឌ រពាធិ៍ផ្សនជ័យ ២៦១អ សហរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនជីនបទ* អគ្គិសនកីមពុជា 
រពោះវោិរ ផ្ផនកមលោះននរសុកសងគមថមី រសកុររវៀង រសុកផ្តបងមានជ័យ រសុក

ជ័យផ្សន និងរកងុរពោះវោិរ 
៣២៩អ រោករសី រទៀង បូនកីា (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 

មូអិលធឌី ី
ផ្ផនកមលោះននរសុកគូ្ផ្លន ៣៣៤អ រោក ចក់ ស្ថ ន (គ្ររមាងទ៣ី) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ឌីរវឡបរមន 

មូអិលធឌី ី
ឃុរំណសិរេ និងផ្ផនកមលោះននឃុរំតត  រសុកសងគមថម ី ៣៦៤អ រោករសី រតង គ្មឹររសៀង អគ្គិសនកីមពុជា 

នរពផ្វង បញ្ជូ នអគ្គិសនតីាមបរណាត យផលូវជាតិរលម៨ ពីរពំរបទល់របរទស
កមពុជា -រវៀតណាម មករសុកកចំយមារ រសុកស្ថវ យអនទរ នងិ
រសុកពារាងំ 

២៥៩អ រកុមហ ុនអុនិរធីប ីភីសលូឹសិន មបរភីររសនិ 
(គ្ររមាងទី៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុករមស្ថង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន (គ្ររមាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុសំ្ថវ យរជុំ រសុករមស្ថង ៤៣៨អ រោក រុន សុវណណ អគ្គិសនកីមពុជា 

រពាធិ៍ស្ថត់ ផ្ផនកមលោះននរសុកវាលផ្វង ៤០៤អ រោក រហង ចនាថ វ ី*(គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
រសៀមរាប ផ្ផនកមលោះននរសុកជីផ្រកង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន *(គ្ររមាងទ៤ី) រកុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 

ផ្ផនកមលោះននរសុកសូរទនគិ្ម រសុកជីផ្រកង និងរសុកស្ថវ យរលី ១៨៣អ រោករសី មាស ោវ (គ្ររមាងទី៣) រកុមហ ុន រមធីសុី រមបប ល 
ផ្ផនកមលោះននរសុកស្ថវ យរល ី ២២៩អ រោក ឃ្ន ផ្កវ (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុករសីសនំ និងរសកុរកឡាញ់ ៣១១អ រោករសី រហង សុមុីយ (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុខំាវ វ រសុកជីផ្រកង និងផ្ផនកមលោះននរសកុស្ថវ យរល ី ៤២៦អ រោក ឡាងំ នាង (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 



75 

តាផ្កវ ផ្ផនកមលោះននរសុកបាទី នងិរសុកនរពកបាស ១១៨អ សហរោសអគ្គិសនីបាទ ី(គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
ផ្ផនកមលោះននរសុករតាកំក់ ១២១អ រោក ផ្ង៉ែត សូោ អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកបាទ ី ១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធី ពត់សរ *

(គ្ររមាងទី២) 
រកុមហ ុនអលិអមឹរម 

ផ្ផនកមលោះននឃុកំំផ្ពង រសកុនរពកបាស នងិឃុពំននល រសុកអងគរបុរ ី ២៣៨អ រោក ហ ូ វាស្ថន  (គ្ររមាងទ២ី) រកុមហ ុនអលិអមឹរម 
ឃុនំរពផ្កគ  ំរសុកអងគរបូរ ី ២៧៣អ រោក ជា សុវណាណ រា៉ែ  រកុមហ ុនអលិអមឹរម 

នប៉ែលីន ផ្ផនកមលោះននរសុកស្ថោររៅ នងិរកុងនប៉ែលិន ០០៩អ រកុមហ ុន អឹម រអសេ ភ ីឌីផ្វ ៉ែលឡុបមនិ កូអិ
លធីឌ ី

អគ្គិសនកីមពុជា 

តបូងឃមុ ំ ឃុពំរពល រសុពញាផ្រកក នងិផ្ផនកមលោះននរសុកតំផ្បរ ៣០៨អ រោករសី ភនិ នថ (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុឈូំក រសកុរកូចឆ្ម រ និងផ្ផនកមលោះននឃុតំំផ្បរ ៣៣៩អ រោក ថូវ ន ី(គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

សោំល៖់ * តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសមព័នធទី៨ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីរីបផ្វងផ្មេបណាត ញររោងស្ថងសង់ជាប់កចិចសនា របផ្វងផ្មេបណាត ញបានស្ថងសង់រចួ នងិស្ថថ នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិ

ធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់ ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
 
 

រមតត អាជាា ប័ណណ 
រលម 

រ ម្ ោះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
របផ្វងផ្មេបណាត ញ 
ជាប់កចិចសនា,  )mk(  

របផ្វងផ្មេបណាត ញបាន  
ស្ថងសង់រចួ, )mk(  សោំល់ 

LV MV LV MV 
I ឆរកាមថវិកាផតលឆ់ដ្ឋយអគគិសនីកមពុជា 

បនាទ យមានជ័យ ០៨១អ រោក មួន ោន 3.40 - 3.40 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោក មួន ោន (គ្ររមាងទ២ី) 1.30 9.90 - - កំពុងស្ថងសង់ 

១៦៤អ រកុមហ ុន វឌឍនៈអនិធីអងគរ *(គ្ររមាងទ៣ី) - - - - - 
៣៨៩អ រោករសី ផ្ម៉ែន ចន់សុកុល (គ្ររមាងទ៣ី) - - 17.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤០១អ រោក តាន់ ោងររសង (គ្ររមាងទ២ី) - - 11.10 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

បាត់ដំបង ២០២អ រោករសី គ្ង់ ស្ថម៉ែុន (គ្ររមាងទ៣ី) 8.27 3.15 7.63 3.15 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៧០អ រកុមហ ុន រអឡកិរទមីលអូតាគ្ី ររត  ឌីង (គ្ររមាងទី៣) 10.30  15.40 - - កំពុងស្ថងសង់ 
២៨២អ រោករសី រសឿន សុភ័ណណណារា៉ែ  (គ្ររមាងទ៣ី) 20.10 1.85 9.43 1.34 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៨៣អ រោក រសី អូន (គ្ររមាងទី២) 7.20 - 7.20 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០២អ រោក ផ្សម វទធី (គ្ររមាងទ៣ី) 12.00 14.00 12.00 14.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣០៣អ 
សហរោស រអស វអីរអ រអឡកិរទីសុីធសីឺវសី* 
(គ្ររមាងទី៧) 

16.80 23.05 16.80 23.05 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៣០អ រោក ឡុញ សុវណណ (គ្ររមាងទ៥ី) 1.50 2.00 1.50 2.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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កំពង់ចម ០២៣អ រកុមហ ុន រមគ្ងគស្ថម តរៅវរ័* (គ្ររមាងទ៧ី) 
21.24 16.83 7.31 16.83 

បានទទលួថវកិាជួយទុនមួយ 
ចំនួន និងកំពុងបនតស្ថងសង់ 

០៣៨អ សហរោស ថនលផ្បកចំការរលី រអឡកិរទីសុីធ ី
 (គ្ររមាងទី៣) 

16.70 - 16.70 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៤៧អ សហរោស សរ មា៉ែ លីស រអឡកិរទីសុធី ី(គ្ររមាងទ២ី) 16.26 7.66 14.48 6.65 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៥៧អ រោក ជីន សុហុនី (គ្ររមាងទ២ី) - - 1.12 6.95 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក ជីន សុហុនី (គ្ររមាងទ៣ី) 7.52 - 4.23 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៦០អ រោករសី អា ម ររសង - - 7.76 1.10 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោករសី អា ម ររសង (គ្ររមាងទ២ី) 2.40 3.00 2.40 3.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៧៤អ រោក មាន វណាណ  6.95 - 6.95 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៧៥អ រោក ឆ្យ គ្ឹមហ ួរ (គ្ររមាងទី២) 1.45 2.50 1.45 2.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៥៩អ រកុមហ ុន ឃុន សុភាព (គ្ររមាងទ៤ី) 1.00 1.80 1.00 1.80 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២១៦អ រកុមហ ុន សំបូរ រអឡកិរទសុីធីី (គ្ររមាងទ២ី) 5.10 0.47 5.10 0.47 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៤១អ រោក អ ុង គ្ឹមស្ថ ន (គ្ររមាងទ២ី) 6.39 0.72 6.39 0.72 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៨៦អ រោករសី ស ូ រុង (គ្ររមាងទ៣ី) - - 29.53 8.14 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៨៨អ រោក យនិ គ្ឹមល ី 23.39 8.87 20.59 8.42 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៩២អ រោក រសង រគ្ី (គ្ររមាងទ២ី) 1.23 0.95 1.23 0.95 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៥៦អ រោករសី រអង កលាន 10.88 - 9.96 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោករសី រអង កលាន (គ្ររមាងទ២ី) 3.33 - 3.33 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង 11.26 - 11.26 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៦៣អ រោក ោង ផោល  21.91 0.83 15.92 0.83 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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កំពង់ឆ្ន ងំ ០៤០អ សហរោស អិម រអច រអឡកិរទីសុីធី (គ្ររមាងទ៥ី) 2.40 2.30 1.30 2.30 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០០អ រកុមហ ុន OSVR Trading (គ្ររមាងទ១ី០) 8.00 31.00 8.00 31.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៩៣អ រោក ទូច កកាោ* - - - - - 
៤២១អ រោករសី លីវ សុមហួង 16.25 13.84 16.25 13.84 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពង់សព ឺ ០៨២អ សហរោសរពរជនលិ អលិ រអស រម* (គ្ររមាងទី៣) - - 0.20 0.70 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សហរោសរពរជនលិ អលិ រអស រម *(គ្ររមាងទ៤ី) 8.55 11.40 6.25 11.40 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៩៩អ រកុមហ ុន លីម ម៉ែូវ មូអលិធីឌ ី*(គ្ររមាងទ៣ី) - - - - - 
៣៩៣អ រោក ទូច កកាោ* 9.30 - 9.30 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពង់ធ ំ ០២៣អ រកុមហ ុន រមគ្ងគស្ថម តរៅវរ័* (គ្ររមាងទ៧ី) - - - - - 
០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នទតារា )គ្ររមាទី៣(  2.20 7.30 2.20 7.30 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៧៣អ រោក រតឹង ស្ថន (គ្ររមាងទ២ី) - - 12.22 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក រតឹង ស្ថន (គ្ររមាងទ៣ី) 9.19 1.93 8.77 1.93 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៤៥អ រោក ្ សុមុម 12.08 1.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 
៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទ៤ី) 18.72 - 18.72 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពត ០៤៤អ រកុមហ ុនអគ្គិសនី ទឹក ឈូ (គ្ររមាងទ៤ី) 15.64 8.47 15.64 8.47 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៨២អ សហរោសរពរជនលិ អលិ រអស រម *(គ្ររមាងទ៤ី) - - - - - 
១៩៧អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី អងគរកា* (គ្ររមាងទី៣) - - - - - 
២២៥អ រោករសី ចន់ សុគ្ីម (គ្ររមាងទ២ី) - - 6.96 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កណាត ល ០៤៩អ សហរោស អុី ប៉ែូស (គ្ររមាងទ៧ី) 28.90 - 28.90 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩៩អ រកុមហ ុន លីម ម៉ែូវ មូអលិធីឌ ី*(គ្ររមាងទ៣ី) 2.10 8.63 2.10 8.63 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៥០អ រកុមហ ុន អគ្គិសនីរកៀនស្ថវ យ (គ្ររមាងទ៤ី) 29.48 - 29.48 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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១៧៤អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី ពត់សរ* 2.59 5.40 2.59 5.40 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៧៩អ សហរោសអគ្គិសនី ញឹុក មុ*ី  - - - - - 
២០៩អ រោក សុម ពីន (គ្ររមាងទ២ី) 11.08 1.04 9.78 1.04 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៣០អ រោករសី ថូវ វរុន (គ្ររមាងទ២ី) - - 8.84 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៦៦អ រោករសី រស្ថ ស្ថអ ុន (គ្ររមាងទី២) 0.88 1.48 0.88 1.48 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣១៦អ សហរោស កអមសណំរ ឌីរវឡុបរមន - 5.70 - - កំពុងស្ថងសង់ 

រកាោះកុង ៣៧០អ រកុមហ ុន រកាោះកុង ឌីរសីទក រអឡកិរទីសុធីី  18.41 - 14.98 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤១៨អ រោករសី រឆង ទូច (គ្ររមាងទ២ី) 4.85 - 4.85 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រករចោះ ៣២១អ រោក សូ ថាវនិ *(គ្ររមាងទី៣) - - - - - 
៣៤៦អ រោករសី ជា សុមរមង (គ្ររមាងទ២ី) - - 15.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោករសី ជា សុមរមង (គ្ររមាងទ៣ី) 13.50 - 13.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៥៣អ រោក សុម រហងស្ថ ង 35.00 7.60 35.00 7.60 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រពោះវោិរ ០៣១អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីរពោះវោិរ - - 22.10 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៦២អ រោករសី ោភ រសអ័ីង 9.25 2.25 8.82 2.25 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៧២អ រោករសី អ ូ គ្ឹមររសៀង 14.00 - 12.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០៧អ រោក ផ្កវ ងនួ 17.10 2.64 17.10 2.64 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៣៤អ រោក ចក ស្ថ ន (គ្ររមាងទ២ី) 11.46 - 3.01 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤០៥អ រោករសី ផ្កវ សុវណណន ី 14.90 - 8.86 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

នរពផ្វង ០៣៦អ រោករសី រពាជ គ្ីម (គ្ររមាងទ២ី) 19.00 - 9.77 - បានទទលួថវកិាជួយទុនមួយ 
ចំនួន និងកំពុងបនតស្ថងសង់ 

០៤៦អ សហរោស សុគ្នធ រអឡកិរទមីល 6.18 6.19 6.18 6.19 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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២៤៧អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីររកាលរោ* (គ្ររមាងទ២ី) - - - - - 
២៨៤អ រោក ឡុង នហ )គ្ររមាងទី២  5.60 0.54 5.60 0.54 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣១០អ រោក រសុិន ឈន* (គ្ររមាងទ៣ី) - - - - - 
៣៤៣អ រកុមហ ុន ផ្ញ៉ែម ហន រអឡកិរទីសុីធី (គ្ររមាងទ៥ី) 46.17 18.13 41.22 17.48 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៥៥អ រោក ឈរ ផ្វងងួន (គ្ររមាងទ៤ី) 5.00 6.20 5.00 6.20 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤១៧អ រោករសី រអង លកខិណា 8.37 - 8.37 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤១៩អ រោករសី ធា សុភារនី  24.43 - 24.43 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រពាធិ៍ស្ថត់ ០៣៣អ សហរោ ឈួ ងួន រអឡកិរទសុីីធី (គ្ររមាងទី៤) 17.22 10.25 17.22 10.25 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៣៤អ សហករោស រយន យូឡាយ រអឡកិរទសុីីធ ី 

(គ្ររមាងទី៧) 
17.50 6.90 17.50 6.90 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

សហករោស រយន យូឡាយ រអឡកិរទសុីីធ ី
 (គ្ររមាងទ៨ី) 

6.40 4.60 6.40 4.60 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

១២៤អ សហរោស អា  នឡស្ថ ន រកវាញ រអឡកិរទសុីីធី 
(គ្ររមាងទី៤) 

21.00 - 21.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

២៨១អ រោក វងេ សំបូរ (គ្ររមាងទ៣ី) 23.15 - 23.15 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣០៣អ 
សហរោស រអស វអីរអ រអឡកិរទីសុីធសីឺវសី* 
(គ្ររមាងទី៧) 

- - - - - 

៣៩៧អ រោក បា៉ែ វ វុទាធ  (គ្ររមាងទ២ី) 1.50 - 1.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រតនគ្ីរ ី ៣៣៣អ រោក ឈមឹ គ្ឹមឈន 9.82 - 9.82 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រសៀមរាប ០៣៥អ រកុមហ ុន វន់ វរីៈសឺវសី - - 18.70 7.20 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រកុមហ ុន វន់ វរីៈសឺវសី (គ្ររមាងទី២) 11.40 7.40 11.40 7.40 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្ររមាងទ៣ី)  - - 21.30 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១២៩អ រោក ចន់ សុម (គ្ររមាងទ៣ី)  5.10 6.50 5.10 6.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៣៩អ រោក ដួង ណារនិ  14.54 - 14.54 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក ដួង ណារនិ  (គ្ររមាងទ២ី) 11.35 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
១៦៤អ រកុមហ ុនវឌឍនៈអិនធីអងគរ* (គ្ររមាងទ២ី) - - 12.93 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៨៣អ រោករសី មាស ោវ (គ្ររមាងទ២ី) 11.80 - 11.80 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២២៩អ រោក ឃ្ន ផ្កវ 14.35 - 14.35 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៤០អ រោករសី ឡុង គ្មឹរហង (គ្ររមាងទ៣ី) 15.00 7.00 15.00 7.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤២៦អ រោក ឡាងំ នាង - - 18.80 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រពោះសីហនុ ០២៩អ រោក សុម ធី (គ្ររមាងទ៣ី) - - 1.00 1.70 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សទឹងផ្រតង ២៩៦អ រោករសី ហ ុយ រចង 10.99 7.02 - - កំពុងស្ថងសង់ 
ស្ថវ យររៀង ២៤៧អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីររកាលរោ  (គ្ររមាងទ២ី) 22.80 14.20 19.40 14.20 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

២៦៨អ រោក ខាន់ សុីរដន (គ្ររមាងទ៥ី) 16.80 9.40 9.33 7.80 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣១៩អ រកុមហ ុនផ្មមរយូធីឡធឹីររតឌីង )រមយូធី (មមរភនី 
(គ្ររមាងទី៣) 

22.00 8.80 16.20 8.80 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

តាផ្កវ ១៧៤អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី ពត់សរ* - - - - - 
១៧៩អ សហរោសអគ្គិសនី ញឹុក មុ ី 8.68 3.13 8.68 3.13 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៩៧អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធី អងគរកា* (គ្ររមាងទី៣) 13.90 13.80 13.90 13.80 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២១២អ រោក ផ្ង៉ែត រម៉ែង (គ្ររមាងទ៤ី) - 2.54 - 2.54 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៥៨អ រោក សងួន ស្ថរ ៉ែន 13.64 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
២៦៥អ រោក ផ្កវ ស្ថរា៉ែ រដ - - 2.00 5.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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ឧតតរមានជ័យ ២៤០អ រោករសី ឡុង គ្ឹមរហង *(គ្ររមាងទ៣ី) - - - - - 
តបូងឃមុ ំ ២៧៧អ រោក ស្ថ ន សុីផ្កន (គ្ររមាងទ២ី) 14.25 - 14.25 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣១០អ រោក រសុិន ឈន (គ្ររមាងទី៣) - - 14.40 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣២១អ រោក សូ ថាវនិ (គ្ររមាងទ៣ី) 17.31 - - - កំពុងស្ថងសង់ 

 
សរុប I 

988.96 357.56 1,036.61 345.11  
1,346.52 1,381.72  

II ឆរកាមថវិកាផតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺង៉ ់

បនាទ យមានជ័យ ១០៥អ រកុមហ ុន ធីអិន អិនធ ីរអឡកិរទីសុីធី * (គ្ររមាងទ៤ី) 16.00 23.00 16.00 23.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា* (គ្ររមាងទ៥ី) 3.60 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
៣៧៩អ រោករសី ផ្កវ ឆវ ី(គ្ររមាងទ៣ី) 2.00 9.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 

បាត់ដំបង ១០៥អ រកុមហ ុន ធីអិន អិនធ ីរអឡកិរទីសុីធី * (គ្ររមាងទ៤ី) - - - - - 
២៤៤អ រកមុហ ុន រម អ វាយ ររតឌីង 7.60 8.00   កំពុងស្ថងសង់ 
៣២៤អ រោករសី រមៀវ សុខា* (គ្ររមាងទ៥ី) - - - - - 
៣៩២អ រកុមហ ុន រអរអសឌីវអីិម មូអលិធីឌី (គ្ររមាងទី៣) 15.47 17.10 - - កំពុងស្ថងសង់ 
៤០៤អ រោក រហង ចនាថ វ ី*(គ្ររមាងទ២ី) - - - - - 

កំពង់ចម ០៤៧អ សហរោស សរ មា៉ែ លីស រអឡកិរទីសុធីី (គ្ររមាងទី៣) 24.88 6.89 - - កំពុងស្ថងសង់ 
កំពង់ឆ្ន ងំ ០៤០អ សហរោស អិម អិច រអឡករទីសុីធី (គ្ររមាងទ៦ី) 0.90 1.42 - - កំពុងស្ថងសង់ 

០៩៥អ រោករសី ចន់ សុមី៉ែូលី (គ្ររមាងទ៣ី) 9.11 0.96 - - កំពុងស្ថងសង់ 
១១៩អ រោក អ ុន សុធា (គ្ររមាងទ៦ី) - - 17.00 28.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០០អ រកុមហ ុន OSVR Trading (គ្ររមាងទ១ី១) 6.00 30.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 

កំពង់សព ឺ ១៣៧អ រកុមហ ុន រម៉ែង សុមរឡង មនស្រស្ថត ក់សិន និងរអឡកិ 16.00 22.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 
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រទីក* (គ្ររមាងទ៦ី) 
១៥៥អ សហរោស អភិវឌឍន៍អគ្គសិន ីសំរទិធ គ្ីរ ី(គ្ររមាងទ៥ី) 6.91 7.44 6.91 7.44 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពង់ធ ំ ០០៦អ រកុមហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិរទីសុីធ ី(គ្ររមាងទី២) 8.84 1.39 8.84 1.39 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្ររមាងទ៤ី) - - - - - 
៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ (គ្ររមាងទ២ី) 29.30 - 29.30 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨៧អ រោករសី ផ្ប៉ែន ចន់ណា (គ្ររមាងទ២ី) - - 34.70 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កណាត ល ១៣៧អ រកុមហ ុន រម៉ែង សុមរឡង មនស្រស្ថត ក់សិន និងរអឡកិ
រទីក* (គ្ររមាងទ៦ី) 

- - - - - 

១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធី ពត់សរ* (គ្ររមាងទ២ី) - - - - - 
២៦១អ សហរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនជីនបទ* 5.71 9.02 - - កំពុងស្ថងសង់ 

រកាោះកុង ៤១៨អ រោករសី រឆង ទូច (គ្ររមាងទ៣ី) 1.00 9.00 - - កំពុងស្ថងសង់ 
ភនំរពញ ២៦១អ សហរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនជីនបទ* - - - - - 
រពោះវោិរ ៣២៩អ រោករសី រទៀង បូនកីា (គ្ររមាងទី២)  2.50 6.50 - - កំពុងស្ថងសង់ 

៣៣៤អ រោក ចក ស្ថ ន (គ្ររមាងទ៣ី) 12.61 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
៣៦៤អ រោករសី រតង គ្មឹររសៀង 5.60 - 5.60 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

នរពផ្វង ២៥៩អ រកុមហ ុន អិនរធបី ីភីសលូឹសនិ មបរភីររសនិ  
(គ្ររមាងទី២) 

- - 15.00 18.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រកុមហ ុន អិនរធបី ីភីសឆលូសនិ មបរភីររសិន 
 (គ្ររមាងទី៣) 

19.10 21.60 - 21.60 
បានទទលួថវកិាជួយទុនមួយ 
ចំនួន និងកំពុងបនតស្ថងសង់ 

២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន (គ្ររមាងទ៣ី) 3.04 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
៤៣៨អ រោក រុន សុវណណ 26.73 - 22.21 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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រពាធិ៍ស្ថត់ ៤០៤អ រោក រហង ចនាថ វ*ី (គ្ររមាងទ២ី) 6.00 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
រសៀមរាប ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្ររមាងទ៤ី) 15.27 - - - កំពុងស្ថងសង់ 

១៨៣អ រោករសី មាស ោវ (គ្ររមាងទ៣ី) 12.00 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
២២៩អ រោក ឃ្ន ផ្កវ (គ្ររមាងទ២ី) 16.00 - 16.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣១១អ រោករសី រហង សុមុីយ (គ្ររមាងទ៣ី) 23.33 - 22.13 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤២៦អ រោក ឡាងំ នាង (គ្ររមាងទ២ី) 3.18 10.14 3.18 10.14 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

តាផ្កវ ១១៨អ សហរោសអគ្គិសនីបាទ ី(គ្ររមាងទ២ី) 2.78 15.48 - - កំពុងស្ថងសង់ 
១២១អ រោក ផ្ង៉ែត សូោ  14.95 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធី ពត់សរ* (គ្ររមាងទ២ី) 6.41 2.00 6.41 2.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៣៨អ រោក ហ ូ វាស្ថន  (គ្ររមាងទ២ី) - 0.95 - - កំពុងស្ថងសង់ 
២៧៣អ រោក ជា សុវណាណ រា៉ែ  2.60 2.34 - - កំពុងស្ថងសង់ 

នប៉ែលិន ០០៩អ រកុមហ ុន អឹម រអស ភី ឌីរវឡុបមិន កូអិលធីឌ ី 10.00 - - - កំពុងស្ថងសង់ 
តបូងឃមុ ំ ៣០៨អ រោករសី ភនិ នថ (គ្ររមាងទ២ី) 19.16 7.55 - - កំពុងស្ថងសង់ 

៣៣៩អ រោក ថូវ ន ី(គ្ររមាងទី៣) 33.85 - - - កំពុងស្ថងសង់ 

 សរុប II 
388.43 211.78 203.28 111.57  

600.21 314.85  

សរុប I+II 
1,377.39 569.34 1,239.89 456.68  

1,946.73 1,696.57  

សោំល៖់ * តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសមព័នធទី៩ 
បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់  

ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

ល .រ  រមតត /រាជធានី  ភូម ិ ឃុ ំ រសកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយអគគិសនីកមពុជា 

១ បនាទ យមានជ័យ ភូមិររាគ្ ភូមិមុម ន្ ង ស្ថព នររសង ភនំរសុក ០៨១អ រោក មួន ោន 
- - - ១៦៤អ រកុមហ ុនវឌឍនៈអិនធីអងគរ*  

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិតាស្ថវ ភូមិជនាល សនដ ភូមតិានរត  រោកកឋនិ 

ថមពួក ៣៨៩អ រោករសី ផ្ម៉ែន ចន់សុកុល 
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិថមរោល ភូមសិ្ថវ យស  ពននល 
ភូមិផ្កគ  ំភូមិោង  ផ្កគ  ំ
ភូមិសំររាង ភូមិកាន ងំ ភូមធិនង់ខាងតបូង ភូមធិនង់ខាងរជងី 
ភូមិអំពលិរកាង ភូមិកុងរសៀម ភូមិោងឧតតម ភូមិពរង 
ភូមិណារំៅ ភូមកិនទួត ភូមិរចប ភូមិរោកោង ភូមិរោក
ចស់ ភូមិថមីខាងរជីង  
ភូមិថមីខាងតបូង ភូមិផ្សលង ភូមិរងាវ ន 

ណារំៅ ភនំរសុក ៤០១អ រោក តាន់ ោងររសង 
(គ្ររមាងទី២) 

២ បាត់ដំបង ភូមិនហស្ថន បនាយផ្រតង ថមរោល ២០២អ រោករស ីគ្ង់ ស្ថម៉ែុន (គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិរបោប រូងនរជ ថមរោល 

២៨២អ 
រោករស ីរសឿន សុភ័ណឌ ណារា៉ែ  

 (គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិខាន ចរមាស ភូមិស្ថវ យស ភូមិរកាោះរាម ភូមិបលល័ងគរល ី
ភូមិរូងអពំិល ខាន ចរមាស 

បរវល 
ភូមិស្ថងំរាងំ ភូមិស្ថវ យរជ ំភូមិដូនអាវ បរវល 
ភូមិថមី ភូមិធាម  ភូមិស្ថព ន ភូមទិលួតាសុម បនាយផ្រតង ថមរោល ២៨៣អ រោក រសី អូន (គ្ររមាងទី២) 
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ភូមិរូងនរជ ភូមិបល័លងគររកាម រូងនរជ 
ភូមិរោករកា ភូមិទលួរលៀប ដូនបា ោស់រកឡ ៣០២អ រោក ផ្សម វុទធី (គ្ររមាងទ៣ី) 
ភូមិផ្រពកតារវន ផ្រពកជីក 

រុកខគ្ីរ ី
៣០៣អ 

សហរោស រអស វ ីអ រអ រអឡកិ 
រទីសុីធ ីសឺវសី* (គ្ររមាងទ៧ី) 

ភូមិចុងពរ ភូមិរូងពីរ ភូមិរទនាប់រកូចឆ្ម  នរពរតឡាច 
ភូមិបឹងរតផ្បក ភូមិរពោះអណតូ ង សតុករបវកឹ 
ភូមិទួលពរពល ឬសេរីកាងំ 

រមា៉ែ ងឬសេ ី
ភូមិតាម៉ែុក នរពស្ថវ យ 
ភូមិកំពង់គ្ល់ថម ី ផ្ចងមានជ័យ បាណន់ ៣៣០អ រោក ឡុញ សុវណណ (គ្ររមាងទី៥) 

៣ កំពង់ចម ភូមិរកោះ ភូមិដីរកហម  រមៀន 

នរពឈរ ០២៣អ រកុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម ត រៅវរ័* 
(គ្ររមាងទី៧) រលីកទ១ី 

ភូមិរតពាងំរៅន  ភូមិនរជរវៀន  នរជរវៀន 
ភូមិទរនលស រតពាងំរពោះ 
ភូមិសណំាក់តបូង ភូមិសំណាក់រជីង ភូមិវតតចស់ ភូមិររាង
រោ ភូមិររាងរជកូ 

បារាយ 

ភូមិរសកយ ំ នរពឈរ 
ភូមិអណតូ ង ភូមិរតពាងំតាល់ ភូមិស្ថវ យរក័េ ភូមិររតីយអូរ សូរផ្សន 
ភូមិរតពាងំអញ្ច ញ ភូមិកាលដំរ ីភូមិឈូកសរ បឹងណាយ 
ភូមិរបមា៉ែ ត់ដ ីភូមិថនល់ផ្បកលចិ ភូមិថនល់ផ្បករកីត ស្ថវ យទាប 

ចំការរល ី ០៣៨អ សហរោស ថនល់ផ្បកចំការរលី 
រអឡកិរទសុីីធ ី(គ្ររមាងទី៣) ភូមិអូរតាផ្សង ភូមិនាងរឡងី ភូមិររំចក ភូមិឈូក តារបុក 

ភូមិរស្ថងំរជីង ភូមិរស្ថងំលិច ភូមិអណតូ ងរទាងំ ភូមិរបមនុង 
ភូមិរកឡាញ់ 

រសម៉ែ 
រជីងនរព ០៤៧អ 

សហរោស សរ មា៉ែ លីស រអឡកិរទីសុធី ី
(គ្ររមាងទី២) ភូមិបឹងររជាយ ភូមិសូទពី ភូមិថមី ភូមសិគន់ សូទីព 
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ភូមិរៅន លចិ ភូមិរៅន រកីត ភូមិរសៀមបាយ ភូមិនរពចរររៅ នរពចរ 
ភូមិរៅត រជុលំិច ភូមិរៅត រជុំរកតី ភូមិចងំនាង រៅត ជុ ំ
ភូមិផ្រពកកក់ ផ្រពកកក់ សទឹងរតង់ ០៥៧អ រោក ជីន សុហុនី 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិផ្រពកបាក់ ផ្រពកបាក់ 
ភូមិោន់ជ័យ  ោន់ជ័យ កំពង់រសៀម 
ភូមិគ្ីឡូ (៣) ភូមិបឹងកាចូត ភូមិរកតររកាម  ផ្រពកកក់ សទឹងរតង់ ០៥៧អ រោក ជីន សុហុនី (គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិកាលអូរ ភូមិអូររល ីភូមិអូររបង ភូមិរតពាងំឈូក  រមសរនរជ សទឹងរតង់ ០៦០អ រោករស ីអា ប ររសង ភូមិដីរកហម  សូភាស 
ភូមិកាលអូរ រមសរនរជ សទឹងរតង់ ០៦០អ រោករសី អា ប ររសង (គ្ររមាងទី២) 
ភូមិស្ថវ យទាប ភូមិវារលីិច ភូមិវាររីកីត ភូមិអូរោរ ស្ថវ យទាប ចំការរល ី ០៧៤អ រោក មាន វណាណ  
ភូមិផ្ពងមាសរជងី សពឺ ចំការរល ី ០៧៥អ រោក ឆ្យ គ្ឹមហួរ (គ្ររមាងទី២) ភូមិរតពាងំឬសេ ីភូមិរតពាងំរពព  ជរោ 

ភូមិតាងំរសី  រមរពីង បាធាយ ១៥៩អ រកុមហ ុនឃុន សុភាព 
(គ្ររមាងទី៤) 

ភូមិតាពយ ភូមិរតាផ្បក ភូមិចុង  
សំបូរ បាធាយ ២១៦អ 

រកុមហ ុន សំបូរ រអឡកិរទសុីធីី 
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិលិចវតត ភូមិអណតូ ងរៅត  ភូមិរតពាងំបងឹ  
ភូមិថមពូនកណាត ល ភូមិទលួថម ភូមិរតាងំ ភូមិអូរតាថុក  
ភូមិអណតូ ងតាឡងឹ 

ថមពូន នរពឈរ ២៤១អ រោក អ ុង គ្ឹម ស្ថ ន (គ្ររមាងទី២) 

ភូមិខាន រ ភូមិរបបងឹ ភូមិរសតីងជ័យ ភូមិពរង ភូមសិផ្ងា  
ភូមិកតុល រសតីងជ័យ 

រជីងនរព ២៨៦អ រោករសី ស ូ រុង (គ្ររមាងទ៣ី) 
ភូមិកណាត ល ភូមិរតពាងំគ្រ រតពាងំគ្រ 
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ភូមិរកាោះចំបា៉ែ  រពីងរជុ ំ
ភូមិរតពាងំស្ថរ ភូមិរពាធិ៍ ភូមបិាមម ភូមិសពំងជ័យ  
ភូមិស្ថវ យមាស ភូមិចំបក់ 

សំពងជ័យ 

ភូមិរកប់ ភូមិថម ីភូមិរពាធិ៍ ភូមិថមផ្កវ ភូមិររាងដំរ ី រតប់ 

បាធាយ ២៨៨អ រោក យនិ គ្ឹមល ី
ភូមិស្ថវ យនរព ភូមិរពាស្ថន ង ភូមិកំបា៉ែ ស់ ភូមិតាងំនរជ 
ភូមិរសឹងា 

សផ្ណត ក 

ភូមិជីនាង ភូមិមចុ ំភូមិមវិត ភូមិរតាវភនី តាងំរកស្ថងំ 
ភូមិរចកជាវ  ភូមិផ្បកអនលូង ផ្រពកកក់ សទឹងរតង់ ២៩២អ រោក រសង រគ្ី (គ្ររមាងទ២ី) 
ភូមិអូរឬសេ ីភូមិអូរតារសក ភូមិបិតធនូ ភូមសិំររាង 
ភូមិរបទង ភូមិមទួយ១ ភូមិមទួយ២   អូរមលូ សទឹងរតង់ ៣៥៦អ រោករស ីរអង កលាណ 

ភូមិមទួយ១ ភូមមិទួយ២ ភូមិមទួយ៣ ភូមិមទួយ៤ ភូមិសតង់
ស្ថខាចស់ 

អូរមលូរ សទឹងរតង់ ៣៥៦អ រោករស ីរអង កលាណ 
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិផ្រសរដំលួ ភូមិអូរពីរ ដងកាត រ សទឹងរតង់ ៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង 
ភូមិកំពង់រតុំររកាម ភូមិកពំង់រតុំរលី ភូមិរកាោះចស់ រកាោះមិតត កំពង់រសៀម 

៣៦៣អ រោក ោង ផោល  
ភូមិ១៤ ភូមិ៧ ភូម១ិ១ ភូម២ិ ភូមិ៣ ភូមិ៤ រកាោះសូទនិ រកាោះសូទនិ 

៤ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិឆនុករទ ូ ឆនុករទ ូ បរបូិរណ៍ ០៤០អ សហរោស អិម.រអច.រអឡកិរទីសុីធ ី
(គ្ររមាងទី៥) 

ភូមិរកាងំស្ថគ  ភូមដិំណាក់អំពលិ ភូមភិនំតាស្ថ ំ
រកាងំស្ថគ  ទឹកផុស ៣០០អ 

រកុមហ ុន អូរអសវអី ររតឌងី 
 (គ្ររមាងទ១ី០) 

ភូមិរបាស្ថទ ភូមគុិ្យ ោរ 
កំពង់ផ្លង ៤២១អ រោករសី លីវ សុមហួង 

ភូមិសរំរាង ភូមិរពាធិ៍ ភូមកិំពង់បាចិន រពាធិ៍ 
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ភូមិតអូររល ំ កំពង់រៅ 
ភូមិោវ  ស្ថវ យរពំារ 

៥ កំពង់សព ឺ ភូមិថម ី ផ្រតងរតយងឹ ភនំរសួច ០៨២អ សហរោសរពរជនលិអិលរអសរម* 
(គ្ររមាងទី៣) ទូទាត់ចុងររកាយ 

ភូមិច័នទគ្ីរ ីភូមិកងមាស ផ្រតងរតយងឹ ភនំរសួច ០៨២អ សហរោសអគ្គិសនីរពរជនិល 
អិលរអសរម* (គ្មររាងទី៤) 

ភូមិនរពទទងឹ រកេមកានត 

ឧតតុងគ ០៩៩អ 
រកុមហ ុន លឹម ម៉ែូវ មូអលិធីឌ*ី 

(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរកាងំទនំប់ ភូមិសតុករតាចស់ ភូមទិួលវោិរ  
ភូមិច័នទផ្សន ភូមិថមទនាល ប់ 

ច័នទផ្សន 

ភូមិរតពាងំោព ក់ រតាចទង 
ភូមិរតពាងំចំបក់ ភូមិនរពសមិត ភូមិទំនប់អងារ ភូមិរភលងីរឆោះ 
ភូមិនរពជរងកុ ភូមិកណាត ល  

មានជ័យ 

ភូមិទឹកលង១ ភូមិទឹកលង២ រុងររឿង 
ថពង ៣៩៣អ រោក ទូច កកាោ* 

ភូមិរោងំផ្បង ភូមិរកាងំរពំាត់ ភូមិនរពទទុីយ ភូមិោវ រទរ ោអងគ 
៦ កំពង់ធ ំ ភូមិចតុរោក បារាយណ៍ បារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិវាងំរជីង ភូមធិមមនាថ ភូមសិង់ឃ្ល ងំ ភូមសិងគមថមី  
ភូមិរបាពំីរមករា ភូមិរឈលីវីង តាងំរកស្ថងំ 

សនទុក ០៧៣អ រោក រតឹង ស្ថន (គ្ររមាងទ២ី) 
ភូមិចំបក់រជំ ភូមិសពុំង ភូមិសុវីតាថ  ភូមិរបាស្ថទ ភូមិររតីយ
មា៉ែប ភូមតិារញា៉ែ ក ភូមិបនាទ យយមរាជ របាស្ថទ 

ភូមិសនទុកររៅ ភូមិជីមាយ ករកាោះ 
ភូមិរតពាងំរតុ ំភូមិកាលប ី ទីរពា 
ភូមិនាងសោង ច   កំពង់ចនិរជីង រស្ថទ ង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន (គ្ររមាងទី៣)* 
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ភូមិផ្រសតាផ្ម៉ែន របឡាយ 
ភូមិអនលង់រកាញ់ ភូមិរកាោះសំររាង ភូមិមទមមន ភូមផិទោះរដមី ពពក 
ភូមិអរណាត ត បាក់ស្ថន  

បារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទី៤) 
ភូមិកំពង់រសតច រកវា៉ែ  
ភូមិអនលង់ថម ភូមិពនលង់ផ្វង ភូមទូិកពីរ គ្គ្ីរធ ំ
ភូមិពននល ភូមសិំរៅលូន រចីងរដីង 

៧ កំពត ភូមិតាមុ ំ បារនៀវ 

ឈូក 

០៤៤អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ 
(គ្ររមាងទី៤) 

ភូមិសតវពង សតវពង 
ភូមិរកស្ថងំ ឈូក 
ភូមិដណំាក់រទពយខាងតបូង រកាងំស្ថន យ 
ភូមិដូនយ៉ែយ ដូនយ៉ែយ 
ភូមិរតពាងំបឹង រតផ្មង 
ភូមិរតពាងំផ្វង រតពាងំរាងំ 

ជុំគ្ីរ ីភូមិររចស ភូមិរតពាងំរឈទីាល ររចស 
ភូមិរតពាងំរបីយ ៍ ផ្រសសំររាង 
ភូមិរតពាងំកាត រ ផ្រសជាខាងតបូង 

ដងទុង ២២៥អ រោករស ីចន់ សុគ្ីម 
(គ្ររមាងទី២) ភូមិរបីយព៍ ី ផ្រសជាខាងរជងី 

៨ កណាត ល ភូមិផ្រពកតារត ភូមិបា៉ែ ផ្រ ៉ែនររកាម ភូមិបា៉ែ ផ្រ ៉ែនរល ីភូមិអូរ
ររំចក  

ស្ថវ យរបទាល 
ស្ថអ ង ០៤៩អ 

 
 
 
 

ភូមិទួលកត ីភូមិរពាធិ៍រល ី ររតីយស្ថល  
ភូមិផ្រពកតារបាក់ តាលន់ 
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ភូមិរលម៤ របាស្ថទ សហរោស អុីរធីន រៅវរ័សឹបផ្កល យ  
រអនរធីរបាយ (អុីប៉ែូស) 

(គ្ររមាងទី៧) 
ភូមិផ្រពកររមច ភូមិកំពង់គ្រ  រពាធិ៍បាន 

រកាោះធ ំ
ភូមិកាលររជាយ ភូមិចុងមាច់ ភូមិរកាោះតូច ភូមិរតពាងំ
នរជ 

រឈរីមម  

ភូមិរតផ្បកពង ភូមិោវ រទាង កំពង់កុង 
ភូមិផ្រពកតាយនិ ររជាយតាផ្កវ 
ភូមិរឈទីាល ភូមិផ្រសអំពលិ ភូមិឬសេរីសុក  រឈទីាល 

រកៀនស្ថវ យ 

 
១៥០អ 

រកុមហ ុនអគ្គិសនីរគ្ៀនស្ថវ យ 
(កររមាងទី៤) 

ភូមិផ្រពកតានប់ ភូមិកពំង់ស្ថវ យ ភូមិផ្រពកដូង កំពង់ស្ថវ យ 
ភូមិតារាបដូនស ភូមិរទាងំ  គ្គ្ីរ 
ភូមិពពាលផ្ម ភូមិដីឥដា ភូមិរតត កផ្នលង ដីឥដា 
ភូមិអងគរជ័យ ភូមិមេុ ំភូមិកណាត លររកាម បនាទ យផ្ដក 
ភូមិផ្រពកតាទិន  ស្ថវ យរបទាល ស្ថអ ង 
ភូមិរកាោះរោះររកាម  រកាោះរោះ 

ោវ ឯម 
ភូមិទួលរទា ភូមិផ្រពករកមង ផ្រពករកមង 
ភូមិសំររាង ភូមិររជាយពិស ី ទឹកឃ្ល ងំ 
ភូមិផលូវរត ីភូមិថមគ្រ ថមគ្រ 
ភូមិកំពង់តាឡុង ភូមិរសុករចក ភូមិបងឹមាង បឹងមាង កណាត លសទឹង ១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធ ីពត់សរ* 
ភូមិរោកអផ្ណត ត ភូមិទួលរកាងំ ភូមសិំររាង ភូមិពីងពង់ 
ភូមិធ ំភូមិគ្រ ភូមិតាគ្ល់ ភូមអិំពិល រកាងំយ៉ែូវ ស្ថអ ង ១៧៩អ សហរោស អគ្គសិន ីញឹុក មុី* 

ភូមិអផ្ញ្ចងររកាម ភូមិរកូចរសចី ភូមិពុកឬសេរីលី ភូមិពុក
ឬសេកីណាត ល 

ពុកឬសេ ី មាច់កណាត ល ២០៩អ រោក សុម ពីន )កររមាងទី២(  
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ភូមិឃ្ល ងំរមឿងរជីង ភូមិឃ្ល ងំរមឿងតបូង ភូមិផ្រពករករៅ១ 
ភូមិផ្រពករករៅ២ ភូមិផ្រពកដូនផ្ហម ផ្រពកអំពលិ 

ភូមិស្ថវ យអាត់រល ីភូមិស្ថវ យអាត់កណាត ល ភូមិស្ថវ យអាត់
ររកាម ភូមិកនុង ភូមិបឹងរកចប់រជីង ភូមិអនលង់ ភូមិបឹង
រកចប់តបូង  

ផ្រពកតាមាក់ មាច់កណាត ល ២៣០អ រោករស ីថូវ វរុន 
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរជីងនរព២ ភូមិរជីងនរព៣ ភូមិតារោល២  
ភូមិអំរៅនរព១ អំរៅនរព កណាត លសទឹង ២៦៦អ រោករស ីរស្ថ ស្ថអ ុន (គ្ររមាងទី២) 

ភូមិផ្រពកឬសេ ី ផ្រពកឬសេ ី ោវ ឯម ៣៥៥អ រោក ឈរ ផ្វងងួន* (គ្ររមាងទី៤) 
៩ រកាោះកុង ភូមិរកាោះចក ភូមិតាចត ភូមិទួលគ្គ្ីរររកាម ភូមិទួលគ្គ្ីរ

រលី 
ទួលគ្គ្ីរ មណឌ លសីមា 

៣៧០អ រកុមហ ុនរកាោះកុង ឌីស្រសទីក រអឡកិរទីសុធី ី
ភូមិអនលង់ចក់ តានតររកាម 

រកាោះកុង 
ភូមិរតពាងំរូង ភូមិផ្រពកអងាា ញ់ ភូមិដទីំនាប រតពាងំរូង 
ភូមិផ្រពកស្ថវ យ ភូមិរកាោះ ថមដូនរៅ 

ថមបាងំ ៤១៨អ 
រោករស ីរឆង ទូច 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិជីផ្កត ជីផ្កត 
ភូមិគ្គ្ីររជុ ំភូមិរតពាងំរឈរីតាវ ឬសេរីជុ ំ

១០ រករចោះ ភូមិផ្រសរលសួ ភូមិបា៉ែ ផ្គ្ល១ រលួសមានជ័យ សំបូរ ៣៤៦អ រោករស ីជា សុមរមង 
(គ្ររមាងទី២) ទូទាត់ចុងររកាយ ភូមិផ្រសរតាន ត ភូមិររវៀង ផ្រសជិោះ 

ភូមិដូនមាស  សំបូរ 

សំបូរ ៣៤៦អ រោករស ីជា សុមរមង 
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិបាយសណំុំ ភូមិស្ថវ យរចក ភូមិរជងីពាត  រកាោះផ្មារ 
ភូមិផ្រសផ្រតង ភូមិផ្រសសបូវ  កាលដំរ ី
ភូមិអូរររគ្ៀង អូរររគ្ៀង 
ភូមិទួលរពិច ភូមិរកាធំ ភូមិមាច់ទប់ ភូមិរលអៀច  ររជាយបនាទ យ ផ្រពករបសពវ ៣៥៣អ រោក សុម រហងស្ថ ង 
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ភូមិររជាយបនាទ យ ភូមិផ្តបងររគ្ៀង 
ភូមិអនលង់រពោះរោ ភូមិវឌឍនៈ ភូមិតាងនួ ភូមិរកាោះស ំ វឌឍនៈ 

សំបូរ ភូមិោវ ភូមិសំភនិ ភូមិរកាោះរៅត  ភូមិទរនាងធាល ក់  
ភូមិអារជន 

កំពង់ចម 

១១ រពោះវោិរ ភូមិចំការរសម៉ែូវ ភូមិអូរផ្មលងព័រ ភូមិហមផ្សត ភូមិទំនប់ 
ភូមិបា៉ែ លោល ភូមិភារកចិច 

សងាា ត់ 
បា៉ែ លោល រកុងរពោះវោិរ ០៣១អ រកុមហ ុនអគ្គិសនីរពោះវោិរ ភូមិទួលទំនប់ ភូមអិណតូ ងរពាធិ៍ ភូមិឡឥដា ភូមិកណាត ល 

ភូមិដណំាក់ ភូមិសំររាង ភូមិរសោះឈូក ភូមកិំពង់ចមលង  
សងាា ត់ 

កំពង់របណាក 
ភូមិរពាធិ៍រឃឿន ភូមិរសរៅទូង  រពាធិ៍ ផ្តបងមានជ័យ 
ភូមិចត់តាងំ ភូមិសងគមថម ីភូមទិឹករកហម ភូមិរតពាងំធ ំ ទឹករកហម 

ជាកំានត ១៦២អ រោករស ីោភ រសីអ័ង ភូមិរលំថម ភូមិស្ថវ យ ភូមិរោក ភូមិផ្រស ររំោោះផ្រស 
ភូមិជាកំានត ភូមិរោករសរៅ  ជាកំានត 
ភូមិរសយ៉ែង់រជីង ភូមិរសយ៉ែង់តបូង រសយ៉ែង់ គូ្ផ្លន ១៧២អ រោករស ីអ ូ គ្ឹមរសៀង 
ភូមិស្ថផ្អម កនទួត ជាកំានត ៣០៧អ រោក ផ្កវ ងួន 
ភូមិគូ្ផ្លនខាងតបូង  គូ្ផ្លនតបូង 

គូ្ផ្លន ៣៣៤អ រោក ចក់ ស្ថ ន (គ្ររមាងទ២ី) 
ភូមិរសបាល ភនំរពញ 
ភូមិអូរមានត ភូមិរបុញ ភូមរិុងររឿង១ ទឹករកហម 

ជាកំានត ៤០៥អ រោករស ីផ្កវ សុវណណន ី
ភូមិផ្សនរតជៈ មរកត  

១២ នរពផ្វង ភូមិដងទុង ភូមិភលង ភូមិថាូវ ភូមិពាន់វតត  របាស្ថទ 
កំពង់រតផ្បក ០៣៦អ 

រោករស ីរពាជ គ្ីម 
(គ្ររមាងទី២) រលីកទ១ី ភូមិតាពូន ភូមិអរនាង  អរនាង 

ភូមិនរពខាល ទ១ី នរពខាល  
ស្ថវ យអនទរ ០៤៦អ សហរោស សុគ្នធ រអឡកិរទមីល 

ភូមិរពាធិ៍នរជ ភូមិរពាធិ៍ចិនាត  ំភូមិបឹង ភូមិបឹងស្ថវ យអនទរទ១ី ស្ថវ យអនទរ 
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ភូមិស្ថវ យអនទរទ២ី 
ភូមិរកាមេុក ភូមិថាូវ រមបុណយ 
ភូមិសំររាង ភូមិតាណាយ រកតឿងរាយ ករញ្ច ៀច 
ភូមិនរពតារនន នរពឈរ 

កំពង់រតផ្បក ២៤៧អ 
រកុមហ ុនររកាលរោ* 

(គ្ររមាងទី២) ភូមិររតាក ភូមិឆ្វ ង ភូមិរបធាតុ ភូមិនរពញាតិ ភូមិរលួស របធាតុ 
ភូមិកំពង់ផ្សលង ភូមិចក ភូមិកំផ្រ ៉ែង ភូមិនរពផចឹក ធាយ បាភន ំ ២៨៤អ រោក ឡុង នហ (គ្ររមាងទ២ី) 
ភូមិរសោះរសង់ ភូមិទុករសូវ  រោកគ្ង់រកតី ករញ្ច ៀច ៣១០អ រោក រសុិន ឈន* (គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិដូង នរជ 

កំពង់រតផ្បក 
៣៤៣អ រកុមហ ុន ផ្ញ៉ែម ហ ន រអឡកិរទីមល 

(គ្ររមាងទី៥) 

ភូមិតាបុល ភូមិឧកញា៉ែ សឹង ភូមិរកាងំផ្វង ភូមិថនឹង ជាងផ្ដក 
ភូមិអងគ ភូមិនរពរពាន នរពរពាន 
ភូមិតាមូង ថាូវ 
ភូមិររាង ភូមិរបរសតច ចម 
ភូមិដរងាៀបកាត ម ភូមិតាផ្កវ ភូមិផ្រពកតា ភូមិមល ំ ពាមមនាទ រ 
ភូមិរតពាងំរកា អរនាង 
ភូមិករនាមអក ភូមិរតពាងំរុន ភូមិតាទាងំ ភូមិទ័ពរសៀម 
ភូមិនរពរមច  

ករនាមអក 

ភូមិស្ថា រ ភូមិរតពាងំរតាវ ភូមិរមាសឈរ រោកមចក 
ភូមិនរពគុ្យ រតពាងំផ្រស រមស្ថង 
ភូមិអនលង់រទា ភូមិពាមសត ី ផ្រពកនរជ រពាធិ៍ររៀង ៣៥៥អ រោក ឈរ ផ្វងងួន* (គ្ររមាងទី៤) 
ភូមិររោោះ ភូមិសំរាប ភូមិករោ ភូមិរសម៉ែ នរពរៅន  ពារាងំ 

៤១៧អ រោករស ីរអង លកខិណា 
ភូមិរមាករជងី ភូមិរមាកកណាត ល ភូមិរមាកតបូង ពពឹស ស្ថវ យអនទរ 
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ភូមិស្ថវ យមន ីភូមិកតីដូង ភូមិនរពភាង ម ភូមិជីររាង ភូមិរតាន ត
ស្ថវ យ ភូមិរជីងទកឹ ភូមិររតាក ភូមិវលលិោវ ភូមិថមរទាងំ 
ភូមិរកេជ័យ ភូមិរជួលធ ំភូមិរជួលថម ីភូមិតាអ ួក ភូមិតារពជ
រជីង ភូមិរវាងំជុ ំ

រកេជ័យ បាភន ំ ៤១៩អ រោករស ីធា សុភារនី 

១៣ រពាធិ៍ស្ថត់ ភូមិរសករ ភូមិរូង ភូមិវតតនរជ ភូមិនរពស្ថវ យ ភូមិរពោះមលូរ  
ភូមិនរពរៅត  ភូមិនរពដំរ ីភូមិរដមីររចស ភូមិចំការរល ី 
ភូមិខាន ចរមាស 

បឹងខាន រ 

បាកាន ០៣៣អ 
សហរោស ឈួ ងួន រអឡកិរទីសុីធ ី

(គ្ររមាងទី៤) 
ភូមិអូររពាល ភូមិអងាា ញ់ ភូមិរបា៉ែ រឡា ភូមិចយ៉ែូវ  
ភូមិសំររាងនរពរមៀវ ភូមិកាត ត  រមទឹក 

ភូមិផទោះស្ថល  ភូមិបាក់ផ្មក ភូមបិឹងឈូក ភូមិរដីមរកា  
ភូមិកំរបាក់កូន  

ខាន រទទឹង 

ភូមិរពោះចំបក់ រតពាងំជង 
បាកាន ០៣៤អ 

សហរោស រយនយូឡាយ រអឡកិរទសុីីធី 
(គ្ររមាងទី៧) 

ភូមិរធាន ោះតាមចប ភូមកិណតឹ ងមាស ភូមិអណតូ ងសំបូរ  
ភូមិអនលង់មាន ភូមិស្ថមគ្គី ភូមចិំបក់មាស ភូមិទួលផ្មមរ 

ស្ថន មរពោះ 

ភូមិបត់រតាច ភូមិឬសេតីាមា៉ែ ន់  បឹងបត់ 
ករណាត ល 

បាកាន ០៣៤អ សហរោស រយនយូឡាយ រអឡកិរទសុីីធី 
(គ្ររមាងទី៨) 

ភូមិតារដោះ ភូមិរវាង ភូមអិស្រងាង សំររាង ភនំរកវាញ ១២៤អ 
សហរោស អា  នឡស្ថ ន រកវាញអឡចិ 

រទីសុីធី (គ្ររមាងទ៤ី) 
ភូមិចំការនរជរជីង ភូមិដីរកហម ភូមិរកាងំររងៀង ភូមិកណាត ល អនលង់រាប 

វាលផ្វង ២៨១អ រោក វងេ សំបូរ (គ្ររមាងទ៣ី) 
ភូមិទំព័រ ភូមិរបរមាយ ភូមិសទងឹថម ី របរមាយ 
ភូមិកណាត ល ភូមិអូរស្ថម ភូមឆិ្យរោក ភូមិរគ្ៀនជរងុក អូររស្ថម វាលផ្វង ៣៩៧អ រោក បា៉ែ វ វុទាធ  (គ្ររមាងទ២ី) 

១៤ រតនៈគ្ីរ ី ភូមិតាចក់ លំជ័រ អូរោ៉ែ ោវ ៣៣៣អ រោក ឈមឹ គ្ឹមឈន 
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ភូមិគ្ងយុ បា៉ែ រត 
ភូមិទុង បរខា ំ
ភូមិប៉ែក់តូច ភូមិឡ ំ ប៉ែក់នញ៉ែ 
ភូមិរទនសុោះ ោ៉ែ ទុង 

១៥ រសៀមរាប ភូមិរោកកាន ងំ ភូមិរសោះ  ររលី 
ពួក ០៣៥អ រកុមហ ុន វន់ វរីៈ សឺវសី ភូមិចំបក់ផ្ហរ ពួក 

ភូមិកុក ភូមិជពូំង ភូមិររមៀត ភូមិរលបកី ភូមិរោកថមី  នគ្រភាស អងគរជុ ំ
ភូមិរពលតិ ររលី 

ពួក ០៣៥អ រកុមហ ុនវន់វរីៈសឺវសី (គ្ររមាងទី២) ភូមិតាកា ំ ដូនផ្កវ 
ភូមិសទឹងរពោះរសុក ភូមិរោករសម៉ែ ភូមិរោកថម ីភូមិរបហ ូត ោវ  
ភូមិរោករមាស រោកធលកររកាម 

ជីផ្រកង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្ររមាងទ៣ី) ភូមិអូរមលុង ភូមតិាព័រ២ ភូមិដងផ្កអ វ ភូមិរពាធិ៍ ភូមិសំបូរ ពរងររកាម  
ភូមិស្ថវ យរចក  ភូមិគ្ំរូ ភូមិកាលដំរ ី 
ភូមិរោងំ ភូមិរចក ភូមិរតបាងំរភាល ោះ 

ពរងរល ី
 

ភូមិរកូច ភូមិរតពាងំរុង ភូមិទទឹងនថង ឬសេលីក ជីផ្រកង ១២៩អ រោក ចន់ សុម (គ្ររមាងទ៣ី) 
ភូមិរបង ភូមិខាច ស់ ភូមិរកា ភូមិបុសេលាុង ភូមិដូនរពង  
ភូមិរដំួលថម ី

ដូនផ្ពង អងគរជុ ំ ១៣៩អ រោក ដួង ណារនិ 

ភូមិរលំស្ថវ យ ភូមិរពោះោន ភូមិតាមាឃ ភូមិខាន ររជា  
ភូមិរោករតាន ត ភូមិរុន ភូមិឈូករត័ន  ជនាល ស់នដ រកឡាញ់ ១៦៤អ រកុមហ ុនវឌឍនៈអិនធីអងគរ* 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិពរពលកណាត ល ភូមិរតពាងំរតុំ ភូមិរតាចពក ពរពល 

សូរទនិគ្ម ១៨៣អ រោករសី មាស ោវ (គ្ររមាងទី២) ភូមិរបា៉ែ យស្ថម ច់ ភូមិតាផ្យ៉ែក ភូមិោក់ផ្កា  តាផ្យ៉ែក 
ភូមិរតពាងំខាន រ ស្ថវ យរល ី ស្ថវ យរល ី ២២៩អ រោក ឃ្ន ផ្កវ 
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ភូមិរតពាងំទឹម ភូមិរោល ភូមិតារសៀម ភូមិដបូំកមពស់ តារសៀម 
ភូមិសមុរទ ភូមិវតត ផ្រសណូយ វា៉ែ រនិ 

២៤០អ រោករស ីឡុង គ្ឹមរហង * 
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិកំរពុ ំ បនាទ យរស ី បនាទ យរស ី
ភូមិខាន រររៅ កនទួត ស្ថវ យរល ី
ភូមិចុងស្ថព ន ភូមិរពោះធាតុ ភូមិររវៀង ភូមិររស្ថង ភូមិរកាងំ 
ភូមិរពាធិ៍រងី ខាវ វ ជីផ្រកង ៤២៦អ រោក ឡា ំនាង 

១៦ រពោះសីហនុ ភូមិអូររតជាក់ សំរុង នរពនប់ ០២៩អ រោក សុម ធី (គ្ររមាងទី៣) 
១៧ ស្ថវ យររៀង ភូមិសំររាង ភូមិរចក ភូមិឈូកស ភូមិនរពចំបក់ ភូមិនារារទន រឈទីាល ស្ថវ យរជុ ំ ២៤៧អ រកុមហ ុនររកាលរោ* 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិស្ថវ យ ភូមិផ្កអ វ សំឡ ី

កំពង់ររាទិ៍ 
២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដន (គ្ររមាងទី៥) 

ភូមិររតាក ភូមិកណាត ល ភូមិបុណយ ភូមិខាងរកតីវតត ភូមិធំ 
ភូមិកាលថនល់ រតាន ត 

ភូមិរតពាងំរុន ភូមិបនាល សអិត ភូមិដូនណូយ ភូមិរតពាងំរដៀ
រលី ភូមិរតពាងំធលក ររចស ចស្រនាទ  

ភូមិរតពាងំស្ថម ច់ ភូមិនរពររមៀត ភូមិមពបរតាច នរជធំ 
រមាសផ្ហក ៣១៩អ រកុមហ ុនផ្មមរយូធីញឹកធី ររតឌងី 

)រមយូធី (មមភរនី (គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិអារកេស្ថវ យ អណតូ ងរពាធិ៍ 
ភូមិរតពាងំផលុង ភូមិរពាន ភូមតិាសួស ភូមិតាមុប ដូង 

១៨ តាផ្កវ ភូមិរជីងរោង ភូមិរកាងំរបទាល ភូមិយុផ្កា   ដូង បាទ ី ១៧៩អ សហរោសអគ្គិសន ីញឹុក មុី* 
ភូមិរតពាងំរកស្ថងំ ភូមិរពាធិ៍ដុោះ រតពាងំធំខាង

រជីង 
រតាកំក់ ១៩៧អ សហរោសរអឡកិរទសុីីធអីងគរកា* 

)គ្ររមាងទិ៣(  ភូមិនរពតាដុក ភូមិតាស្ថម ន់ សំររាង 
ភូមិនរពរពាល ភូមិរតពាងំរស្ថម រតពាងំធំខាង
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តបូង 
ភូមិតាោក់រជីង ភូមិរតពាងំោន គុ្ស 
ភូមិវាល ភូមិសរមតចពាន់ កាត ញ់ 

នរពកបាស ២១២អ រោក ផ្ង៉ែត រម៉ែង (គ្ររមាងទ៤ី) 
ភូមិរជយ ភូមិដងាតិ  ចំបា៉ែ  
ភូមិស្ថវ យតបូង ភូមិរលំក ភូមិនរពបាសឹង ភូមិតាអី ភូមិរកា បាផ្រស 

អងគរបូរ ី ២៦៥អ រោក ផ្ក ស្ថរា៉ែ រដ ភូមិោរបអី  នរពផ្កគ  ំ
ភូមិទួលស្ថងំ(ក) ភូមិទលួស្ថងំ(ម) អងគរបូរ ី

១៩ តបូងឃមុ ំ ភូមិជីបលុក ភូមិរមាា រ ជារំករវៀន 
រមមត់ ២៧៧អ រោក ស្ថ ន សុីផ្កន (គ្ររមាងទី២) ភូមិស្ថល ភន ំភូមិពងទកឹ ភូមិកតុលផារ ភូមិកតុលររកាម ទនលូង 

ភូមិជីគ្រ ជីគ្រ តបូងឃមុ ំ

៣១០អ រោក រសុិន ឈន (គ្ររមាងទី៣)* 

ភូមិរពាធិ៍ររាង អរញ្ច ីម 
ភូមិដំរលិ២ ភូមិដំរលិ៣ ភូមិដរំលិ១ ភូមិមចប់ដំររីជីង  
ភូមិមចប់ដំរតីបូង ភូមិចរនាល ង ដំរលិ អូររាងំឪ 

ភូមិអងគរររៅ ភូមិរពាធិ៍ធំ ភូមសិ្ថន កកណាត ល ភូមិរោកនាវា 
ភូមិររលីររកាម ភូមិររលីរលី ភូមិសុវណណមាោ ភូមិឈូកស ដូនត ី ពញាផ្រកក 

សរុប  ៦៥៩ ភូម ិ ២១០ ឃុ ំ ៧៦ រសកុ   
ឆរកាមថវកិាផតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង ់

១ បនាទ យមានជ័យ ភូមិចរថម ីភូមិផ្កអ វថម ីភូមិតាសល់ រោកបាលល័ងគ 
មងគលបុរ ី

១០៥អ រកុមហ ុន ធ ីអិន អិន ធ ីរអឡកិរទីសុីធ ី* 
(គ្ររមាងទី៤) 

ភូមិបឹងផ្វង តាឡ ំ
ភូមិឡ ភូមិសបំួរ ភូមិរសោះឈូក ភូមិផ្រសនរព ភូមិថមដប់ សំបួរ 
ភូមិការៅ ភនំរលៀប រពោះរនរតរពោះ 

២ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិរកាងំស្ថា រ ភូមភិនំតាស្ថ ំ រកាងំស្ថា រ ទឹកផុស ១១៩អ រោក អ ុន សុធា (គ្ររមាងទ៦ី) 
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ភូមិវាលសបូវ ភូមិរមាស  តាងំរកស្ថងំ 
៣ កំពង់សព ឺ ភូមិទាងំរកស្ថងំ ភូមិរពាធិ៍ ពាន យ សំររាងទង 

១៥៥អ សហរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនី សំរទិធគ្ីរ ី
(គ្ររមាងទី៥) 

ភូមិរសោះធុល ភូមិរតពាងំធំ  យុទធស្ថមគ្គី   

ឧដុងគ 
ភូមិកណាត ល ពាងំោវ  
ភូមិចាររចុោះ ភូមអិកយ ំភូមិអងគ រកាងំរចក 
ភូមិជំទប់មាន់ ភូមិចបំក់រុន ដំពាក់រាងំ 
ភូមិស្ថរកិាផ្កវ ភូមិររចស រជីងរាស់ 

៤ កំពង់ធ ំ ភូមិដូនផ្ប៉ែន  បឹង 
បារាយណ៍ ០០៦អ រកុមហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិរទីសុីធ ី

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិដូង ភូមិរសរៅរទាង បលល័ងគ 
ភូមិតារបុក ភូមិជារំតាច ឈូកមាច់ 
ភូមិដូនឈូក ភូមិនីរពរជ (ក) ភូមិនីរពរជ (ម) នីរពរជ  

កំពង់ស្ថវ យ 
៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ (គ្ររមាងទី២) 

ភូមិមងគល ភូមិមងគលស្ថល  ភូមកិប់ថលុក ភូមិដំរសី្ថល ប់ ភូមិវលលិ៍
ោវ ដំរសី្ថល ប់ 

ភូមិរស្ថម ង ផ្កន់រញីម របាស្ថទបាល័ងគ 
ភូមិអនលង់រោក នរពគុ្យ 

កំពង់ស្ថវ យ 
៣៨៧អ រោករសី ផ្ប៉ែន ចន់ណា 

(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិតាអា ំភូមិរចងំរកហម ភូមិតារបា៉ែ ង ភូមិអូរស្ថោ  
ភូមិចុងនរព  

កំពង់ស្ថវ យ 

ភូមិតាធាវ ភូមិមហរ ភូមិរតពាងំអារកេ ភូមិោវ  ភូមិនរពទប់ ជ័យ 
ភូមិអាត់ស ូ ភូមិជាយសំរៅ ភូមិអូររគ្ូផ្ក  សំបូរ របាស្ថទសបូំរ 
ភូមិចណំារ ភូមដិងអនាល ក់ ភូមជ័ិយ  ស្ថោវស័ិយ របាស្ថទបាល័ងគ 

៥ កណាត ល ភូមិកំពង់តាឡុង ភូមិរសុករចក  បឹងមាង កណាត លសទឹង ១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធ ីពត់សរ* 
(គ្ររមាងទី២) ភូមិរជលង ផ្តបង 
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៦ រពោះវោិរ ភូមិសុច  រតត  សងគមថម ី ៣៦៤អ រោករស ីរតង គ្ឹមររសៀង ភូមិរតពាងំរាងំ  រណសិរេ 
៧ នរពផ្វង ភូមិដូនយូរ ជាខាល ង ស្ថវ យអនទរ 

២៥៩អ រកុមហ ុន អុិនរធបី ីភ ីសឹលូសនិ  
មបរភីររសនិ (គ្ររមាងទ២ី) 

ភូមិរតផ្បកលិច ភូមិតារាមរកតី ភូមិតារាមលិច  អងគរររទត 
ភូមិអណតូ ងស្ថោ ភូមិរតពាងំថាល ន់តបូង ភូមិរោករកា 
ភូមិរតពាងំថាល ន់រជងី ភូមទិួលរតាន ត  

រពាល 
ករញ្ច ៀច 

ភូមិរគ្ួស ភូមបិឹងអញ្ច ញ ភូមអិំពាងំ រកតឿងរាយ 
ភូមិរបោ ភូមិជពូំ ភូមដិំណាក់រសរ ីភូមិនរពចំការ  រស្ថម ងខាងតបូង 

កំចយមារ ភូមិលអក់ ភូមិរតពាងំសគន់ ភូមិរពាន  រស្ថម ងខាងរជងី 
ភូមិអូរ ភូមិទលួតាមាក់ ភូមិរតពាងំរបី ភូមិចំបក់រកាង  
ភូមិរតពាងំកំពសឹ  

រតផ្បក 

ភូមិនរពតារពុ ំភូមិស្ថវ យ ភូមិរតពាងំរកាញ ភូមិរទពាងំទមឹ  រពាល 
ករញ្ជ ៀច 

២៥៩អ 
រកុមហ ុន អុិនរធបី ីភ ីសឹលូសនិ  
មបរភីររសនិ (គ្ររមាងទី៣)  

រលីកទ១ី 

ភូមិនរពតាល ចុងអំពលិ 
ភូមិរគ្ួស រកតឿងរាយ 
ភូមិតបូងវតត  រករៅ 

កំចយមារ ភូមិរតពាងំរប ីភូមិរតឡាចស ភូមិដូនរដៀវ រតផ្បក 
ភូមិបឹងកក់ ភូមិនរពតាម៉ែុកថម ីភូមិរតពាងំដងាិត ភូមិជួរផ្កអ វ ដូនគ្ឹង 
ភូមិរកាងំចបំក់  ពានររាង ស្ថវ យអនទរ 
ភូមិថនល់ផ្កង ភូមិរចក ភូមិនរជររលីង ភូមិស្ថវាងំ ភូមិរទា 
ភូមិរភនៀត ភូមិរពាធិ៍តាមុ ំភូមសិ្ថវ យទាប ភូមិស្ថវ យឧតតម 
ភូមិផ្រសរាន ភូមិស្ថវ យទង ភូមិអងាគ រដ ីភូមិបងឹអនទង់ 

ស្ថវ យរជុ ំ រមស្ថង ៤៣៨អ រោក រុន សុវណណ 

៨ រសៀមរាប ភូមិរលំទូក ស្ថវ យរល ី ស្ថវ យរល ី ២២៩អ រោក ឃ្ន ផ្កវ (គ្ររមាងទ២ី) 
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ភូមិរតពាងំរពល តារសៀម 
ភូមិស្ថល ត ភូមិជំនុំរាជ ភូមិរោកចស់ ភូមិររវៀងថម ីភូមិរោក
កាន ងំ ផ្រសខាវ វ 

អងគរជុ ំ
៣១១អ រោករស ីរហង សុីមុយ (គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិខាវ វ ភូមិរោល ភូមិខាន់សរ ភូមិដូនរមៀវ ភូមិតាគ្ួយ 
 រោល 

ភូមិរោកថម ីភូមិររលី ភូមិនរពមយង ភូមិរោកចំបក់ រកូចគ្រ រកឡាញ់ 
ភូមិោវ   រមាង រសីសន ំ
ភូមិអូរ ខាវ វ ជីផ្រកង ៤២៦អ រោក ឡា ំនាង (គ្ររមាងទ២ី) 

៩ តាផ្កវ ភូមិផ្តបង លំពង់ 
បាទ ី ១៧៤អ សហរោស រអឡកិរទីសុីធ ីពត់សរ* 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិរតពាងំរតាវ ភូមិចំបក់ ភូមរិកូច ភូមិនរពស្ថវ  ភូមិរកាងំ
រពាធិ៍ ភូមិឃ្ល ងំសមបតត ិ

ពត់សរ 
 

សរុប ១៣៦ ភូម ិ ៤៨ ឃុ ំ ២០ រសកុ   
សរុបរមួ ៧៩៥ ភូម ិ(កនុងរនាោះមានភូមចិនំនួ២ រតតួតាន ) ២៥៨ ឃុ ំ ៩៥ រសកុ   

សាំោល៖់ កនុងចំរណាម ៧៩៥ភូមិ ផ្ដលបានអនុវតតររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ែង់ គ្ឺមាន ២ភូមិ រតួតោន ។ 
 

 

 

 
 

 

 



102 

ឧបសមព័នធទី១០ 
ផ្ផនទបីងាា ញពរីមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិផ្កលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ  

ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលមឺ៉ែង់  កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ឧបសមព័នធទី១១ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចុីោះកចិចសនាតាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភវិឌឍន៍អាសុ ីររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិន ី

ដល់រគ្សួ្ថររករីកមានបណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ របភពផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
បនាទ យមានជ័យ - - - - 
កំពង់ចម ផ្ផនកមលោះននរសុកចំការរល ី ០៣៨អ សហរោសថនល់ផ្បកចំការរល ីរអឡកិ 

រទីសុីធី (គ្ររមាងទី២) សហរោស រអឡកិរទីសុីធី
សគន់-ចំការរល ីសហរោសថនល់ផ្បកចំការរល ីរអឡកិ 

រទីសុីធី (គ្ររមាងទី៣) 
ផ្ផនកមលោះននរសុកសទឹងរតង់ ០៦០អ រោករសី អា ម ររសង (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននឃុរំមរពងី និងឃុបំាធាយ រសកុបាធាយ ១៥៩អ រកុមហ ុន ឃុន សុភាព (គ្ររមាងទី២) សហរោស រអឡកិរទីសុីធី

សគន់-ចំការរល ីរកុមហ ុន ឃុន សុភាព (គ្ររមាងទី៣) 
ផ្ផនកមលោះននរសុកសទឹងរតង់ ២៩២អ រោក រសង រគ្ី (គ្ររមាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុដំងកាត រ រសុកសទងឹរតង់ ៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុរំកាោះសូទិន រសុករកាោះសូទនិ និងឃុរំកាោះមតិត រសកុកំពង់រសៀម ៣៦៣អ រោក ោង ផោល  អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ធ ំ ផ្ផនកមលោះននរសុកបារាយណ៍ នងិរសុករស្ថទ ង ០០៦អ រកុមហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិរទីសុីធី 
(គ្ររមាងទី៣) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 

ឌីរវឡបរមន រកមុហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិរទីសុីធី 
(គ្ររមាងទី៤) 

ផ្ផនកមលោះននរសុកបារាយណ៍ ០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 
ឌីរវឡបរមន រោក ផ្ត កុករអង (គ្ររមាងទី៣) 
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ផ្ផនកមលោះននរសុកបារាយណ៍ ០៣២អ រោក ងិន គ្ង់*(គ្ររមាងទ៤ី) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 
ឌីរវឡបរមន 

ផ្ផនកមលោះននឃុបំារាយណ៍ និងឃុឈូំកមាច់ រសុកបារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទី៣) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 
ឌីរវឡបរមន រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទី៤) 

ផ្ផនកមលោះននរសុករស្ថទ ង ០៦៣អ រោក អុង ហុកសុីន (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 
ឌីរវឡបរមន 

ផ្ផនកមលោះននរសុករស្ថទ ង  ១១១អ រោក គ្ង់ វុន *(គ្ររមាងទ២ី) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 
ឌីរវឡបរមន 

ផ្ផនកមលោះននរសុកសណាត ន់ ១៩៩អ សហរោស សុឹម នឡអុី រអឡកិរទីសុីធ ី
អគ្គិសនកីមពុជា សហរោស សុឹម នឡអុី រអឡកិរទីសុីធ ី 

(គ្ររមាងទី២) 
ឃុសំ្ថនគ្រ និងឃុផំ្តបង រសកុកំពង់ស្ថវ យ ២២៨អ សហរោស ធីរមធឌីី រអឡកិរទីសុីធ ី

រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 
ឌីរវឡបរមន សហរោស ធីរមធឌីី រអឡកិរទីសុីធី  

(គ្ររមាងទី២) 
ឃុចំំការអណតូ ង រសុកចកំាររលី ២៥៦អ រោក ផ្ត គ្មឹសុង រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 

ឌីរវឡបរមន 
ផ្ផនកមលោះននរសុករបាស្ថទសំបូរ  ៣២៦អ សហរោស វណាណ  នឡហុមី រអឡកិរទីសុធី ី

អគ្គិសនកីមពុជា 
សហរោស វណាណ  នឡហុមី រអឡកិរទីសុធីី  
(គ្ររមាងទី២) 
សហរោស វណាណ  នឡហុមី រអឡកិរទីសុធីី  
(គ្ររមាងទី៣) 

ផ្ផនកមលោះននរសុកបារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទី៣) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 
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រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទី៤) ឌីរវឡបរមន 
រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទី៥) 

ផ្ផនកមលោះននរសុករបាស្ថទបាលល័ងា និងរសុកកពំង់ស្ថវ យ ៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 
ឌីរវឡបរមន 

កណាត ល - - - - 
រសៀមរាប ផ្ផនកមលោះននរសុកជីផ្រកង  ១១១អ រោក គ្ង់ វុន *(គ្ររមាងទ២ី) រកុមហ ុនប ីវសុីីរៅវរ័ 

ឌីរវឡបរមន 
ផ្ផនកមលោះននឃុកំពំង់ឃ្ល ងំ រសុកសូទនិគ្ម ១២៧អ រោក ហ ូវ ស្ថវ ី(គ្ររមាងទ២ី) រកុមហ ុនរកាោះកុង យូធលីីធ ី
ផ្ផនកមលោះននរសុកជីផ្រកង និងរសុកសូរទនិគ្ម ១២៩អ រោក ចន់ សុម (គ្ររមាងទ២ី) រកុមហ ុន រមធីសុី រមប ល 

រោក ចន់ សុម (គ្ររមាងទ៣ី) 
ផ្ផនកមលោះននឃុអំនលង់សណំ និងឃុជំីផ្រកង រសុកជីផ្រកង ១៦១អ រោក អ ង់ តាងំនឡ (គ្ររមាងទី២) រកុមហ ុន រមធីសុី រមប ល 
ផ្ផនកមលោះននឃុកំនទួត រសកុស្ថវ យរលី រសុកបនាទ យរសី រសកុវា៉ែ រនិ 
រមតតរសៀមរាប និងផ្ផនកមលោះននរសុកអនលង់ផ្វង រមតតឧតតរមានជ័យ 

២៤០អ រោករសី ឡុង គ្មឹរហង* អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុករសីសនំ និងរសកុរកឡាញ់ ៣១១អ រោករស ីរហង សុមុីយ (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
តបូងឃមុ ំ - - - - 

សំោល់៖ * តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចនំួន២។ 
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ឧបសមព័នធទី១២ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថម ីនងិស្ថថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភវិឌឍន៍អាសុ ី

ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានបណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

រមតត អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោង  
តភាជ ប់ចរនតថមជីាប់កចិចសនា 

)រគ្សួ្ថរ(  

ចនំនួរគ្សួ្ថជនបទ 
បានតភាជ ប់ចរនតថម ី

)រគ្សួ្ថរ(  
សោំល់ 

បនាទ យមានជ័យ ១៦៤អ រកុមហ ុន វឌឍនៈអនិធីអងគរ* - - - 
កំពង់ចម ០២៣អ រកុមហ ុន រមគ្ងគស្ថម តរៅវរ័* - 42 បានទទលួថវកិា 

០៣៨អ សហរោសថនល់ផ្បកចំការរល ីរអឡកិរទសុីីធី  - 67 បានទទលួថវកិា 
សហរោសថនល់ផ្បកចំការរល ីរអឡកិរទសុីីធី (គ្ររមាងទ២ី) 39 39 បានទទលួថវកិា 
សហរោសថនល់ផ្បកចំការរល ីរអឡកិរទសុីីធី (គ្ររមាងទ៣ី) 100 100 បានទទលួថវកិា 

០៦០អ រោករសី អា ម ររសង (គ្ររមាងទី២) - 147 បានទទលួថវកិា 
រោករសី អា ម ររសង (គ្ររមាងទី៣) 100 100 បានទទលួថវកិា 

២៥៦អ រោក ផ្ត គ្មឹសុង 20 20 បានទទលួថវកិា 
១៥៩អ រកុមហ ុន ឃុន សុភាព  - 32 បានទទលួថវកិា 

រកុមហ ុន ឃុន សុភាព  (គ្ររមាងទ២ី) 40 40 បានទទលួថវកិា 
រកុមហ ុន ឃុន សុភាព  (គ្ររមាងទ៣ី) 30 30 បានទទលួថវកិា 

២៨៦អ រោករសី ស ូ រ ៉ែុង - 16 បានទទលួថវកិា 
២៩២អ រោក រសង រគ្ី (គ្ររមាងទ៣ី) 90 89 បានទទលួថវកិា 
៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង (គ្ររមាងទ២ី) 50 45 បានទទលួថវកិា  
៣៦៣អ រោក ោង ផោល  71 67 បានទទលួថវកិា 
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៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន - 64 បានទទលួថវកិា 
៣៩៤អ រោក វា៉ែត ណារុណ - 45 បានទទលួថវកិា 

កំពង់ធ ំ ០០៦អ រកុមហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិរទីសុីធ ី(គ្ររមាងទី៣)    120 119 បានទទលួថវកិា 
រកុមហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិរទីសុីធ ី(គ្ររមាងទ៤ី)  150 52 បានទទលួថវកិា 

០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង - 77 បានទទលួថវកិា 
រោក ផ្ត កុករអង (គ្ររមាងទ២ី) 215 198 បានទទលួថវកិា 
រោក ផ្ត កុករអង (គ្ររមាងទ៣ី) 20 20 បានទទលួថវកិា 

០២៣អ រកុមហ ុន រមគ្ងគស្ថម តរៅវរ័* - - បានទទលួថវកិា 
០៣២អ រោក ងិន គ្ង់ (គ្ររមាងទ៤ី) 103 101 បានទទលួថវកិា 
០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទ២ី) - 42 បានទទលួថវកិា 

រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទ៣ី) 30 30 បានទទលួថវកិា 
រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទ៤ី) 10 10 បានទទលួថវកិា 

០៦៣អ រោក អុង ហុកសុីន - 213 បានទទលួថវកិា 
រោក អុង ហុកសុីន (គ្ររមាងទ២ី) 50 50 បានទទលួថវកិា 

០៧៣អ រោក រតឹងស្ថន - 37 បានទទលួថវកិា 
១១១អ រោក គ្ង់ វុន* - 98 បានទទលួថវកិា 

រោក គ្ង់ វុន* (គ្ររមាងទ២ី) - - - 
១៩៩អ សហរោស សុឹម នឡអុី រអឡកិរទីសុីធ ី 400 400 បានទទលួថវកិា 

សហរោស សុឹម នឡអុី រអឡកិរទីសុីធ ី(គ្ររមាងទ២ី) 300 300 បានទទលួថវកិា 
២២៨អ សហរោ ធីរមធីឌី រអឡកិរទសុីីធ ី 212 212 បានទទលួថវកិា 

សហរោ ធីរមធីឌី រអឡកិរទសុីីធ ី(គ្ររមាងទី២) 150 150 បានទទលួថវកិា 
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២៤៥អ រោក ្ សុមុម - 60 បានទទលួថវកិា 
៣២៦អ សហរោស វណាណ  នឡហុមី រអឡកិរទីសុធី ី 400 400 បានទទលួថវកិា 

សហរោស វណាណ  នឡហុមី រអឡកិរទីសុធី ី(គ្ររមាងទ២ី) 700 700 បានទទលួថវកិា 
សហរោស វណាណ  នឡហុមី រអឡកិរទីសុធី ី(គ្ររមាងទី៣) 50 50 បានទទលួថវកិា 

៣៥៤អ រោករសី ឃុន នណរហៀក - 107 បានទទលួថវកិា 
៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទ២ី) - 33 បានទទលួថវកិា 

រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទ៣ី) 165 147 បានទទលួថវកិា 
រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទ៤ី) 100 100 បានទទលួថវកិា 
រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទ៥ី) 38 38 បានទទលួថវកិា 

៣៦៨អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ - 116 បានទទលួថវកិា 
កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ (គ្ររមាងទ២ី) 1,000 436 បានទទលួថវកិា 

៣៨៧អ រោករសី ផ្ប៉ែន ចន់ណា  - 125 បានទទលួថវកិា 
កណាត ល - - - - - 
រសៀមរាប ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* - - - 

រោក គ្ង់ វុន*(គ្ររមាងទ២ី) 200 69 បានទទលួថវកិា 
១២៧អ រោក ហ ូវ ស្ថវ ី - 125 បានទទលួថវកិា 

រោក ហ ូវ ស្ថវ ី(គ្ររមាងទ២ី) 78 66 បានទទលួថវកិា 
១២៩អ រោក ចន់ សុម (គ្ររមាងទ២ី) 300 261 បានទទលួថវកិា  

រោក ចន់ សុម (គ្ររមាងទ៣ី) 50 50 បានទទលួថវកិា 
១៦១អ រោក អ ង តាងំនឡ - 214 បានទទលួថវកិា 

រោក អ ង តាងំនឡ (គ្ររមាងទ២ី) 65 65 បានទទលួថវកិា 
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១៦៤អ រកុមហ ុន វឌឍនៈអនិធីអងគរ* - 231 បានទទលួថវកិា 
២៤០អ រោករសី ឡុង គ្មឹរហង* (គ្ររមាងទី២) 50 50 បានទទលួថវកិា 
៣១១អ រោករសី រហង សុមុីយ (គ្ររមាងទ២ី) 45 45 បានទទលួថវកិា 

តបូងឃមុ ំ ១២២អ រកុមហ ុន អុីឌីមន - 76 បានទទលួថវកិា 
៣០៨អ រោករសី ភនិ នថ - 593 បានទទលួថវកិា 

សរុប 5,541 7,209  
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ឧបសមព័នធទី១៣ 

បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភវិឌឍន៍អាសុ ី 
ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

លរ រមតត ភូម ិ ឃុ ំ រសកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
១ បនាទ យមានជ័យ ភូមិស្ថវ យលអ ភូមិតារសៀរ ភូមតិាប៉ែុន ទឹករជារ រពោះរនរតរពោះ ១៦៤អ រកុមហ ុន វឌឍនៈ អនិ ធី អងគរ* 

ភូមិរទរោង ភនំរលៀប 
២ កំពង់ចម 

 
 
 

 

ភូមិអណតូ ងនដ ភូមអិណតូ ងតាអុង  ផ្រពករករៅ កងមាស 

០២៣អ រកុមហ ុនរមគ្ងគស្ថម តរៅវរ័* 

ភូមិអូរតារៅ  រមៀន 

នរពឈរ 
ភូមិបារាយណ៍ មវិតធ ំ
ភូមិដូង ភូមិរទមុមទ១ី ភូមិរទមុមទី២ ភូមផិទោះមពស់ ភូមិសំររាង តុងរុង 
ភូមិផ្កលងពណ៌ ភូមិរតពាងំអពំលិ ភូមទិួលតារកា ភូមមិវិតតូច  
ភូមិរតពាងំសផ្ងា 

នរជរវៀន 

ភូមិថនល់ផ្បករកតី ភូមិផ្រសរពាល ភូម៧ិ៧ ស្ថវ យទាប 

ចំការរល ី ០៣៨អ សហរោស ថនល់ផ្បកចំការរលី 
រអឡចិរទសុីីធ ី

ភូមិោវ រជងី ភូមោិវ តបូង  ោវ រល ី
ភូមិផ្រសរបាងំ ភូមិផ្កល ត  តារបុក 
ភូមិតារប៉ែុម ចំការអណតូ ង 
ភូមិរបមា៉ែ ត់ដី ភូមិផ្រសរពាល ភូមិរពឹកេ ភូម៧ិ៧   ស្ថវ យទាប 

ចំការរល ី ០៣៨អ 
សហរោស ថនល់ផ្បកចំការរលី 
រអឡចិរទសុីីធី (គ្ររមាងទី២) ភូមបិី ភូមិកាលហុងចស់ ភូមិកាលហុងថមី ភូមិោវ រជងី ោវ រល ី

ភូមិមោ ភូមិរតពាងំរបង 
ស្ថវ យទាប ចំការរល ី ០៣៨អ សហរោស ថនល់ផ្បកចំការរលី 

រអឡចិរទសុីីធី (គ្ររមាងទី៣) 
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ភូមិភនំអពំិល  ផ្រពកកក់ 
សទឹងរតង់ ០៦០អ រោករសី អា ម ររសង 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិអូររបង ភូមិកាលអូរ ភូមិរតពាងំឈូក ភូមអូិររលី ភូមិបុសរពាធិ៍ រមសរនរជ 
ភូមិអរងាគ ល ភូមិរសប ភូមិដីរកហម ភូមិសូភាស ភូមិភូមទ័ិព សូភាស 
ភូមិភនំអពំិល  ផ្រពកកក់ 

សទឹងរតង់ ០៦០អ 
រោករសី អា ម ររសង 

(គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិកាលអូរ ភូមិរតពាងំឈូក ភូមិបុសរពាធិ៍ ភូមិអូររបង ភូមិអូររល ី រមសរនរជ 
ភូមិដីរកហម ភូមិទ័ព ភូមសូិភាស ភូមិរសប ភូមិអរងាា ល  សូភាស 
ភូមិផ្រជក ភូមិទលួ បាធាយ បាធាយ ១៥៩អ រកុមហ ុន ឃុន សុភាព 
ភូមិទួល ភូមិផ្រជក ភូមិស្ថវ យពក ភូមិរសោះរពីង 

បាធាយ បាធាយ ១៥៩អ 
រកុមហ ុន ឃុន សុភាព 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិរមរពីង ភូមិតាងំរោង ភូមិតាងំរស ីភូមិតាងំរថលីង រមរពីង 

បាធាយ ១៥៩អ រកុមហ ុន ឃុន សុភាព 
(គ្ររមាងទី៣) ភូមិទួល ភូមិផ្រជក ភូមិរសោះពងី ភូមសិ្ថវ យពក ភូមិបាធាយ បាធាយ 

ភូមិជានំរជ ភូមិររបីសមាស ភូមិសូរជ័យ ភូមិស្ថវ យជួរ ចំការអណតូ ង ចំការរល ី ២៥៦អ រោក ផ្ត គ្មឹសុង 
ភូមិអងគ ភូមសិ្ថអ ង ភូមិរកាង ក ភូមិរបរទន ភូមិមារកេ រតពាងំគ្រ រជីងនរព ២៨៦អ រោករស ីស ូ រ ៉ែុង 
ភូមិអារកេរតាន ត ភូមោិវ  ភូមិផ្បកអនលូង អារកេរតាន ត សទឹងរតង់ ២៩២អ រោក រសង រគ្ី (គ្ររមាងទ៣ី) 
ភូមិតាររៀម ភូមិអូរព ីភូមិផ្រសរដំួល ភូមិសនទចិលចិ  
ភូមិសនទចិកណាត ល ភូមិសនទិចរកីត 

ដងកាត រ សទឹងរតង់ ៣៥៧អ រោក រញ៉ែប រសង 
(គ្ររមាងទី២) 

ភូម២ិ ភូមិ៣ ភូមិ៦ ភូម១ិ១  រកាោះសូទនិ រកាោះសូទនិ 
៣៦៣អ រោក ោង ផោល  

ភូមិរកាោះផ្ប៉ែន(ម) ភូមិរកាោះផ្ប៉ែន(គ្) ភូមិរកាោះចស់ ភូមិរកាោះោច់ រកាោះមិតត កំពង់រសៀម 
ភូមិសំព័រភូម ិភូមិរតពាងំឈូក តាអុង 

ចំការរល ី ៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន 
ភូមិបុសថាល ន់ ស្ថវ យទាប 
ភូមិតារ ៉ែ  ភូមិរសក រសក កំពង់រសៀម ៣៩៤អ រោក វា៉ែត ណារុណ 



112 

៣ កំពង់ធ ំ ភូមិបឹងខាងរជីង ភូមិបឹងកណាត ល ភូមិបងឹខាងតបូង  ភូមដូិនផ្ប៉ែន  
ភូមិរតពាងំឈូក បឹង 

បារាយណ៍ 
០០៦អ 

រកុមហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិ 
រទីសុីធី (គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិនរពរសផ្ង៉ែ ភូមិរតស់ ភូមតិារភាគ្ ភូមិជ័យមងគល បលល័ងគ 
ភូមិសំររាង ភូមិតារបកុ  ឈូកមាច់ 
ភូមិទួលដំណាក់ ភូមិមាច់លអតិ ភូមិគូ្ ចុងដូង 
ភូមិស្ថអ ង ភូមិទួលសផ្ងា ភូមលិអក់  កំពង់ថម 

សនទុក 
ភូមិទក់  រកោ 
ភូមិបឹងខាងតបូង ភូមិដូនផ្ប៉ែន ភូមិរតពាងំឈូក បឹង 

បារាយណ៍ ០០៦អ 
រកុមហ ុន រផង រគ្ៀង រអឡកិ 
រទីសុីធី (គ្ររមាងទ៤ី) 

ភូមិរសរៅរទាង ភូមិនរពរសផ្ង៉ែ ភូមិដូង ភូមិនរពតារតាវ ភូមរិតពាងំ
នរជ ភូមិរតស់ ភូមិោតរទៀង ភូមិជ័យមងគល បលល័ងគ 

ភូមិបនាទ យចស់ រតាន តជុ ំ
ភូមិគូ្ ភូមិទលួដណំាក់ ចុងដូង 
ភូមិបារាយណ៍តូច បារាយណ៍ 
ភូមិតារបុក ឈូកមាច់ 
ភូមិគ្ីរអីផ្ណត ក ភូមទិរនលវលិ៍ ភូមិស្ថោឃុ ំភូមសិ្ថវ យរមៅ ភូមិោរ
ភូមិនាងលអ ភូមិឈូក  

ររទៀល 

បារាយណ៍ ០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង 
ភូមិទួលទំពូង ភូមបុិសេផ្សបង ភូមិសិរចីំបា៉ែ  ភូមិរតណាល រជលង 
ភូមិទួលអំពលិ ភូមិរសរសី្ថមគ្គីរជីង ភូមិរសរសី្ថមគ្គីកណាត ល  
ភូមិរសរសី្ថមគ្គីតបូង ភូមដិំរសី្ថល ប់ ភូមិទួលពភាល  ភូមិរោកអផ្ណត ត 
ភូមិអនកវាងំ ភូមដិំណាក់ 

រសរៅ 

ភូមិផ្បកចន ភូមិគុ្ហ៍បាផ្រង ភូមិររគ្ីល  អណតូ ងរពាធិ៍ 
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ភូមិរចរនៀង រចរនៀង 
ភូមិជីវភាព ភូមិររគ្លី ភូមិវាលតូច ភូមិផ្បកចន ភូមិគុ្ហ៍បាផ្រង 
ភូមិររគ្ីល 

អណតូ ងរពាធិ៍ 

បារាយណ៍ ០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង 
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរចរនៀង រចរនៀង 
ភូមិគ្ីរអីផ្ណត ត ភូមិទរនលវលិ៍ ភូមិស្ថោឃុ ំភូមសិ្ថវ យរមៅ  
ភូមិនាងលអ ភូមិឈូក ភូមិោរ ភូមិរបិច ភូមិថនល់ 

ររទៀល 

ភូមិទួលទំពូង ភូមិបុសេផ្សបក ភូមិសិរចីំបា៉ែ  ភូមិរតណាល ភូមិរជៀប 
ភូមរិតពាងំឈូក ភូមិរតពាងំរចរនៀង ភូមិោន់ទាវ រ ភូមិថមអផ្ណត ត រជលង 

ភូមិទួលអំពលិ ភូមិសិរសី្ថមគ្ារីជីង ភូមិរសរសី្ថមគ្គីកណាត ល  
ភូមិរសរសី្ថមគ្គីតបូង ភូមិដំរសី្ថល ប់ ភូមិទួលពភាល  ភូមិរោកអផ្ណត ត 
ភូមិអនកវាងំ ភូមិដំណាក់  

រសរៅ 

ភូមិជីវភាព ភូមិវាលតូច ភូមិគុ្ហ៍បាផ្រ ៉ែង អណតូ ងរពាធិ៍ 

បារាយណ៍ ០១៩អ 
រោក ផ្ត កុករអង 

(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិកតីតាចិន ភូមិស្ថវ យរមៅ រទៀល 
ភូមិរសរសី្ថមគ្គីតបូង ភូមិទួលពភាល  ភូមិទួលអំពិល រសរៅ 
ភូមិទូលទំពូង ភូមិរតពាងំរចរនៀង រជលង 
ភូមិរចរនៀង រចរនៀង 
ភូមិសូរោង ភូមិខាន យទង ភូមិមលុយរកីយ សូរោង 

បារាយណ៍ ០៣២អ 
រោក ងិន គ្ង់* 
(គ្ររមាងទី៤) 

ភូមិរតពាងំមលង ភូមិអងគរជា ភូមិរបាងំសំររាង ភូមិកនធ ំ រចរនៀង 
ភូមិរតដក់ពង ភូមិអមទង  ពរង 
ភូមិបារាយណ៍តូច ភូមិចតុរោក ភូមិសំររាង ភូមិរកស្ថងំជ័យ  
ភូមិថនល់ជាត ិ 

បារាយណ៍ បារាយណ៍ ០៣៩អ 
រោក គ្ឹម ច័នទតារា 

(គ្ររមាងទី២) 
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ភូមិសិររីាជយ ភូមិឈូកមាច់ ឈូកមាច់ 
ភូមិថនល់ថម ីភូមិបាណក ភូមិចតុរោក ភូមិបារាយណ៍ធ ំ 
ភូមិបារាយតូច ភូមិអូរសសួត ីភូមិជីរអាក ភូមិរកស្ថងំជ័យ 
ភូមិសំររាង 

បារាយណ៍ 
បារាយណ៍ ០៣៩អ 

រោក គ្ឹម ច័នទតារា 
(គ្ររមាងទី៣) និង  

(គ្ររមាងទី៤) ភូមិឈូកមាច់ ភូមិសិររីាជយ ឈូកមាច់ 
ភូមិរចក ភូមិចក ភូមិរកា  កំពង់ចនិរជីង 

រស្ថទ ង ០៦៣អ រោក អុង ហុកសុីន 
ភូមិជីមាស ភូមិមារកងរជងី ភូមិសំបួររជីង ភូមិអូរដូង  
ភូមិសំបួរតបូង ភូមិមារកងតបូង ភូមិរកាករទា ភូមិកំពង់របដ ំ 
ភូមិបត់រតង់ 

មារកង 

ភូមិរទា ភូមិវាល ភូមិហប់ រទា 
ភូមិកំពង់របដ ំភូមិរបោប មារកង រស្ថទ ង ០៦៣អ រោក អុង ហុកសុីន 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិផ្រពកររកាល ភូមិរតាន តជុ ំភូមិរតាន តជុទំ១ី ភូមិរតាន តជុំទ៣ី  
ភូមិកងមាស 

រតាន តជុ ំ បារាយណ៍ 

០៧៣អ រោក រតឹង ស្ថន 
ភូមិជ័យជំនោះ  ករកាោះ 

សនទុក 
ភូមិធមមនាថ ភូមិសង់ឃ្ល ងំ តាងំរកស្ថងំ 
ភូមិតារញា៉ែ ក ភូមិរបាស្ថទ ភូមិផ្រសតារកា របាស្ថទ 
ភូមិថម ីភូមិផលុង  ទីរពា 
ភូមិផ្តបង បឹងោវ  
ភូមិរតាច កំពង់ចនិរជីង 

រស្ថទ ង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* 
ភូមិស្ថល  ភូមិកុចទីទុយ ភូមិពពាយ  រទា 
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ភូមិរកាជួរ ភូមពិាមផ្កលង ភូមិកុរមាព តឈូត ភូមិផ្កលង  ផ្កលង 

សណាត ន់ ១៩៩អ 
សហរោស សុឹម នឡអុ ី 

រអឡកិរទសុីីធ ី

ភូមិផ្រពកផ្នលង រឈទីាល 
ភូមិតបូងទឹក មានរទិធ 
ភូមិសណាត ន់ ភូមិបានជ័យ ភូមិជរ ភូមិស្ថវ យ ភូមិកាលខាល   
ភូមិផ្រសចង់ ភូមិនរពគ្គ្ ី សណាត ន់ 

ភូមិផ្មមរ ភូមិតាងំរករត ភូមិរកាងំរដីម ភូមិររវៀង ភូមិស្ថវ យ ភូមិងន 
ភូមិសំភ ីភូមិរតឹប ភូមិអូររតាន ត ភូមិវាលរពងីរល ីភូមិរសរៅ  ងន 

ភូមិរនាម ភូមិសមរមយ ភូមិជាន់ផ្លង មានជ័យ 
ភូមិជាផំល ភូមិរចកមយួសទង ភូមិវាលស្ថន យ ភូមិរតផ្បក ភូមិថម ី 
ភូមិជាន់ផ្លង ភូមិរផ្កទ ល មានជ័យ 

សណាត ន់ ១៩៩អ 
សហរោស សុឹម នឡអុ ី 

រអឡកិរទសុីីធី (គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរុពុំោះ ភូមិស្ថវ យ ភូមិរកាងំរដីម ភូមិរកបីនរព ភូមិអូររតាន ត  
ភូមិតាងំរករត ភូមិផ្មមរ 

ងន 

ភូមិរកាជួរ ផ្កលង 
ភូមិផ្រសចង់ ភូមិស្ថវ យ ភូមិបាជ័យ ភូមិទឹកមាល ង ភូមិដងាិត  
ភូមិរកស្ថងំ ភូមិរបាស្ថទអផ្ណត ត 

សណាត ន់ 

ភូមិតបូងទឹក ភូមិកនទ ី មានរទិធ 
ភូមិតារាម ភូមិបាគ្ង ភូមិផ្តបង(ក) ភូមិផ្តបង(ម) ភូមិរឈទីាល 
ភូមិរសផ្ង៉ែ ភូមិបងឹអផ្ណត ត  ភូមិអូរអំផ្បង ភូមិតាអា ំ

ផ្តបង 
កំពង់ស្ថវ យ ២២៨អ 

សហរោស ធ.ីរម.ធី.ឌី  
រអឡកិរទសុីីធ ីភូមិរកស្ថងំ(ក) ភូមសិ្ថរ ីភូមិវាល ភូមិស្ថគ្រ(ម) ភូមិបាឡាងំ  

ភូមិអំពលិ ភូមិផ្សលងមពស់ ភូមិរបាស្ថទ 
ស្ថនគ្រ 

ភូមិបឹងអផ្ណត ត ភូមិភលង ភូមិអូរអំផ្បង ភូមិរសផ្ង៉ែ ភូមិតាអា ំ 
ភូមិរតាច ភូមិរតាខំាល  ភូមិបាគ្ង ភូមិផ្តបង(ម) 

ផ្តបង កំពង់ស្ថវ យ ២២៨អ 
សហរោស ធ.ីរម.ធី.ឌី  

រអឡកិរទសុីីធី (គ្ររមាងទី២) 
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ភូមអិំពលិ ភូមិបលល័ងគ ភូមិស្ថនគ្(ក) ភូមិស្ថរ ីភូមិសំរៅមាស  
ភូមិស្ថនគ្(ម) ភូមិជ័យ ភូមិរកស្ថងំ(ម) ស្ថនគ្រ 

ភូមិរពាត់រពន ភូមិអងគរនាង ភូមិថនល់ ភូមិរៅន  ភូមិរតាន ត ភូមិកំញា៉ែ ត  
ភូមិរបខាន យ  ភូមិកំចយមារ 

ររទៀល 
បារាយណ៍ ២៤៥អ រោក ្ន សុមុម 

ភូមិរឆពន ភូមសិិរសុីមុម ភូមិឈូកមាច់ ឈូកមាច់ 
ភូមិរោករសុក ភូមិនរពកតី ភូមថិមី ភូមិតាងំរស្ថទ ង ភូមសូិរោិ 
ភូមិទឹកអណតូ ង ភូមិតាងំរកង 

តាងំរករត 

របាស្ថទសបូំរ ៣២៩អ សហរោស វណាណ  នឡហុមី 
រអឡកិរទសុីីធ ី

ភូមិរតពាងំរជូក ភូមិរចមា៉ែ ស់ ភូមិសំបូរ ភូមកិំពង់រឈទីាល  
ភូមិសំរតិ 

សំបូរ 

ភូមិរបាស្ថទ ភូមតិារអាក ភូមឈូិកបឹង ភូមិរតពាងំស្ថោ  ឈូក 
ភូមិកំពង់ជាវ  ភូមិមយូវ ភូមិអូរតារសៀវ ភូមិកពំង់លុក ភូមិទួលធនង់  រោល 
ភូមិកំពង់សរកស្ថងំ ភូមិរបឡាយ ភូមិរករៅររស្ថង ភូមជិា ំ តាងំរករត 

របាស្ថទសបូំរ ៣២៩អ 
សហរោស វណាណ  នឡហុមី 

រអឡកិរទសុីីធី (គ្ររមាងទី២) 
និង (គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរបឡាយ ភូមិរចរនៀង ភូមចិររជំ ភូមិរពាធិ៍ររទត ភូមិកូនផ្កអក 
ភូមិសំបូរ ភូមិចរ ភូមសិំរតិ ភូមិផ្រពក 

សំបូរ 

ភូមិរសអៀរ ភូមិរបាស្ថទ ភូមិវាលផ្វង ឈូក 
ភូមិអូរតារសៀវ ភូមិបាក់រស ីភូមិទួលធនង់ ភូមិមយូវ ភូមិទួលពរង  
ភូមិរឈទីាលរជ ំភូមិកំពង់លុក ភូមិកពំង់ជាវ  

រោល 

ភូមិររសីង ភូមិទនំប់ ភូមិថម ីភូមិរបង ភូមិជាបំងឹ ររសីង 
ភូមិរបង ភូមិបនាទ យរស្ថទ ង ភូមិររស្ថមផ្ដក  បនាទ យរស្ថទ ង 

រស្ថទ ង ៣៥៤អ រោករស ីឃុន នណរហៀក ភូមិរពាធិ៍ ភូមិបទុមរកតី ភូមិបទុមលិច ភូមិបុសេតារស្ថម  រុងររឿង 
ភូមិជោះ ភូមិរសៀមពាយ ភូមិសូភី ភូមិកណាត លថម ីភូមិលឹក ភូមិរលួស រពោះដំរ ី
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ភូមិរពាន ភូមិតារៅ ភូមិរលបកី  គ្គ្ីរធ ំ
បារាយណ៍ ៣៦៧អ 

រោក រសឿន សុផល 
(គ្ររមាងទី២) ភូមិរតផ្ដត ភូមិពងទកឹ ភូមិនរពដុ ំ រចីងរដីង 

ភូមិរកវា៉ែ  ភូមិោវ ភូមិពរងលងី ភូមសិ្ថល ផ្កត ភូមិនរពររលៀប ភូមិរូង រកវា៉ែ  បារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល 
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរពាន ភូមិតារៅ ភូមិរលបកី ភូមិវាលសពរ គ្គ្ីធ ំ
បារាយណ៍ ៣៦៧អ 

រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាង
ទី៤) និង(គ្ររមាងទ៥ី) ភូមិបឹង ភូមិរចងីរដីង រចីងរដីង 

ភូមិវាលថនល់ ភូមិអូរមយង់ ភូមិស្ថរោមខាងរជីង  
ភូមិស្ថរោមខាងតបូង  

ស្ថរោម 
របាស្ថទ 
បាលល័ងា 

៣៨៦អ កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ 
ភូមិរកោរជងី ភូមិបារាយណ៍ ភូមិសងាវ ត រកោ 
ភូមិរផតៀក ភូមិសុជល ភូមិរពហូត ផ្កន់រញីម 
ភូមិបារាយណ៍ ភូមិអនលង់ជួរ ភូមិរកោរជីង  ភូមិសងាវ ត រកោ 

របាស្ថទ 
បាលល័ងា 

៣៨៦អ 
កញ្ញ  តាន់ គ្ឹមបយួ  

(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិវាលថនល់ ភូមិវាលចស់ ភូមិអូរមយង់ ភូមិស្ថរោមរជីង  
ភូមិស្ថរោមតបូង ភូមិអូរអងគរ ភូមិពាមអាទិតយ 

ស្ថរោម 

ភូមិរពហ ូត ភូមិនរពមា៉ែ រយី ៍ភូមរិផតៀក ភូមិសុជុល ភូមិរតពាងំកនុង  
ភូមិរកញូង ភូមិរស្ថម ញ  ផ្កន់រញីម 

ភូមិរករព ីភូមិជនលូស ភូមិទលួររគ្ីល ទួលររគ្ីល 
ភូមិនីរពរជ(ម) ភូមិនីរពរជ (ក) ភូមិដូនឈូក  នីរពរជ 

កំពង់ស្ថវ យ 
ភូមិកប់ថលុក ភូមិវលលិោវ ភូមិមងគលស្ថល  ភូមិមងគល  ដំរសី្ថល ប់ 
ភូមិឥនទកុមារ ភូមិសូជ័យ ភូមិកំពង់ស្ថវ យ ភូមិរតៀមចស់ ភូមិរតាន ត កំពង់ស្ថវ យ 

កំពង់ស្ថវ យ ៣៨៧អ រោករស ីផ្ប៉ែន ចន់ណា 
ភូមិស្ថវ យរឃ្ល ក ភូមិបណីិ ភូមិនរពគុ្យ នរពគុ្យ 

៤ កណាត ល - - - - - 
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៥ រសៀមរាប ភូមិោវ  ស្ថព នរតាន ត ជីផ្រកង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* 
ភូមិថនល់រោក ភូមិសំររាង ភូមិទទា ភូមិោវ  ភូមិតាយ៉ែុន ស្ថព នរតាន ត ជីផ្រកង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន *(គ្ររមាងទ២ី) 
ភូមិស្ថព នផ្វង ភូមិតាអួរស ភូមផិារឃ្ល ងំ ភូមិមុមវតត ភូមិជ័យរជត 
ភូមិចំការយួន ភូមិតារចរនៀង ភូមិរទាងំ ភូមិអូរតាពុត  

កំពង់ឃ្ល ងំ សូរទនិគ្ម ១២៧អ រោក ហ ូវ ស្ថវ ី

ភូមិស្ថព នផ្វង ភូមផិារឃ្ល ងំ ភូមិចំការយួន ភូមិតារចរនៀង ភូមិរទាងំ 
ភូមិមុមវតត ភូមជ័ិយរជត ភូមអូិរតាពុត 

កំពង់ឃ្ល ងំ សូរទនិគ្ម ១២៧អ រោក ហ ូវ ស្ថវ ី )គ្ររមាងទិ២(  

ភូមិឬសេលីក ភូមិសំររាងករញ្ច ច ភូមសិ្ថព នតូច ភូមោិង ភូមិបឹង 
ភូមិទទងឹនថង ភូមិរកូច  

ឬសេលីក 

ជីផ្រកង ១២៩អ 
រោក ចន់ សុម 
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិនរពរបស់ ភូមិដំរឆីលង ភូមពិាក់ស្ថព  ភូមិថនល់ោច់ ភូមិតារពុំ  
ភូមិចក ភូមិកផ្នេង សរងវីយ 

ភូមគិ្ីឡូតាឈមឹ ភូមិបុសេគ្រ រោកធលកររកាម 
ភូមិបឹង ភូមិរកចូ ឬសេលីក 

ជីផ្រកង ១២៩អ រោក ចន់ សុម 
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិកផ្នេង ភូមិដំរឆីលង ភូមិអូរ ភូមិនរពរបស់ ភូមិពាក់ស្ថព   
ភូមិចកភូមិថនល់ោច់  

សរងវីយ 

ភូមិរពីង ភូមិរសម៉ែ ភូមិកំពង់ ភូមិអនលង់រតាន ត ភូមិអនលង់ចបំក់  
ភូមិតារាម ភូមិរភនៀត ភូមិគ្រ ភូមិរបង  ជីផ្រកង 

ជីផ្រកង ១៦១អ រោក អ ង តាងំនឡ ភូមិស្ថវ យតារោក ភូមិសំររាងធំ ភូមិផ្ចកមាច់រល ីភូមិរលបកី  
ភូមិនរពអងគរថម ីភូមិអនលង់សណំ ភូមិរតពាងំរតស់ ភូមិតាគ្ឹមរលី  
ភូមិតាគ្មឹររកាម ភូមិអនលង់រពងីររកាម ភូមិអនលង់រពីងរល ី 
ភូមិរតត   

អនលង់សណំ 

ភូមិបុសេពក ភូមិតារាម ភូមិគ្រ ភូមិរភនៀត ភូមិជីផ្រកង ភូមិរពងី ជីផ្រកង 
ជីផ្រកង ១៦១អ 

រោក អ ង តាងំនឡ 
(គ្ររមាងទី២) ភូមិសំររាងធ ំភូមិផ្ចកមាច់ររកាម ភូមិផ្ចកមាច់រល ីភូមិរលបកី  អនលង់សណំរ 
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ភូមិរតពាងំរតស់ ភូមិអនលង់រពងីររកាម ភូមិតាគ្ឹមររកាម ភូមរិតត  
ភូមិតាគ្មឹរល ី 
ភូមិសំបួរ ភូមសិនថន ភូមិអពំលិ ភូមិរោកចស់ ភូមដិំណាក់ខាច ស់ 
ភូមិរោករកចូ  

សំបួរ 

រកឡាញ់ ១៦៤អ រកុមហ ុន វឌឍនៈ អនិ ធី អងគរ 

ភូមិកតុល ភូមសិរនសពង ភូមសិំររាង ភូមតិាឡងឹ ភូមិអនលង់  
ភូមិរតពាងំឈូក ភូមិទកឹជុ ំ

តាអាន 

ភូមិរលសំ្ថវ យ ភូមិរពោះោន ភូមិរោករតាន ត ភូមិតាមាឃ ភូមខិាន ររជា 
ភូមិរុន ភូមិចនាល ស់នដ ភូមិឈូករត័ន ភូមិរតាកំង់   

ចនាល ស់នដ 

ភូមិរសណាល ភូមិររំដង ភូមទិាងំយូ ភូមិរោករតាន ត ភូមលិាងុ  
ភូមិគ្ំរូ ភូមិរោកចស់ ភូមិររវៀង  

រសណាល 

ភូមិតានី ភូមិនរពោប ភូមិបុសេធំ ភូមិខាជ យ ភូមកិញ្ជ ន់ររៅ  
ភូមិររាងរោ ភូមិឬសេ ីភូមិរលបកីរបីយ ៍

ររាងរោ 

ភូមិនរពមនុល ភូមិរលំរុនថម ីភូមិអូរររំចក ភូមិដីឪ ភូមិផ្រសរពាធិ៍  
ភូមិរតពាងំរកស្ថងំ ផ្រសណូយ វា៉ែ រនិ 

២៤០អ រោករសី ឡុង គ្មឹរហង 
(គ្ររមាងទី២) ភូមិខាន ររវាស ឃុនរាម បនាទ យរស ី

ភូមិរកូច ភូមិមេ ីភូមិស្ថម ច់  ផ្សនសុម រកឡាញ់ 

៣១១អ 
រោករសី រហង សុមុីយ 

(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិស្ថម ច់ ភូមិរបង ភូមិពរង ភូមិរតាសំសរ រតាសំសរ 

រសីសន ំ
ភូមិផ្សលងតារវត កាល ងំោយ 
ភូមិរកូចឆ្ម រ ភូមិរបយិ ៍ របិយ ៍
ភូមិរតត ពក ររជាយនាងងនួ 

៦ តបូងឃមុ ំ ភូមិពាមកនុង ភូមិរបាតំមលឹង ភូមផិ្រពករៅត  ភូមិកំពង់ចនលុោះលិច  
ភូមិតាបា៉ែ ង ភូមិរឈទីាលទី១ ភូមិរឈទីាលទី២ ភូមិរឈទីាលតូច 

ពាមជីោងំ តបូងឃមុ ំ ១២២អ រកុមហ ុន អិន.ឌ.ីមន 
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ភូមិជាចធ ំភូមិជាចរកតី ភូមិតាមាឃថម ីភូមិស្ថវ យបា៉ែ ក ភូមចិរធំ 
ភូមិចររកវា៉ែ ន់ ភូមិពនាល ក ភូមជិាចរជីង ភូមិតាមាឃចស់  
ភូមិសទឹងតាថុក ភូមិរោករសរៅ ភូមិរតពាងំនរជ ភូមិតារាម  
ភូមិកូនរតុ ំ

ចុងជាច 
តំផ្បរ ៣០៨អ រោករស ីភិន នថ 

ភូមិមនុល ភូមិចំបក់   នាងរទីត 
ភូមិទឹកររៅ ភូមិរមសរ ភូមិផ្កអ វ ភូមិរសម៉ែ ភូមិរតផ្បក ភូមិនឃល ទឹកររៅ 

 សរុប ៥២០ ភូម ិ ៩៥ ឃុ ំ ២៤ រសកុ   
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ឧបសមព័នធទី១៤ 
ផ្ផនទបីងាា ញពរីមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌   

ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភវិឌឍន៍អាសុ ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
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ឧបសមព័នធទី១៥ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចុីោះកចិចសនាតាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិន ី

ដល់រគ្សួ្ថររករីកមានបណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ របភពផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
កំពង់ឆ្ន ងំ ផ្ផនកមលោះននរសុកទឹកផុស ១១៩អ រោក អ ុន សុធា រកុមហ ុន OSVR Trading 

ផ្ផនកមលោះននរសុកជលគ្ីរ ី ២៩៨អ រោក ផ្ក ស្ថររឿន អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុអំំពិលទឹក និងផ្ផនកមលោះននឃុកំំពង់រតឡាច 
រសុកកំពង់រតឡាច ៤០០អ 

រោក ហុង រសងរគ្ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
រោក ហុង រសងរគ្ ី(គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

រសុកកំពង់ផ្លង ៤២១អ រោករសី លីវ សុមហួង រកុមហ ុន OSVR Trading 
រោករសី លីវ សុមហួង (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

រពាធិ៍ស្ថត់ ផ្ផនកមលោះននរសុកបាកាន ០៣៣អ សហរោស ឈួ ងនួ រអឡកិរទីសុីធ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកបាកាន និងរសុកភនំរកវាញ  ០៣៤អ សហរោស រយន យូឡាយ រអឡកិរទសុីីធ ី អគ្គិសនកីមពុជា 

សហរោស រយន យូឡាយ រអឡកិរទសុីីធី (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកបាកាន រសុកករណត ៀង និង 
រកុងរពាធិ៍ស្ថត់ 

០៥២អ រកុមហ ុន ណាររ ៉ែត លីមីតធីត អភិវឌឍន៍អគ្គិសន ី អគ្គិសនកីមពុជា 
រកុមហ ុន ណាររ ៉ែត លីមីតធីត អភិវឌឍន៍អគ្គិសនី (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននរសុកភនំរកវាញ នងិរកុងរពាធិ៍ស្ថត់ ១២៤អ សហរោស អា  នឡស្ថ នរកវាញ រអឡកិរទសុីីធ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
សហរោស អា  នឡស្ថ នរកវាញ រអឡកិរទសុីីធី (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

ទីរមួរសុករកគ្រ នងិផ្ផនកមលោះននឃុកំញ្ជ  រសកុករណត ៀង ១២៥អ រកុមហ ុន រអសវវីធីី រអឡកិរទសុីីធី មូអិលធឌី ី អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុរំបរមា៉ែ យ នងិឃុអំនលង់រាប រសុកវាលផ្វង ២៨១អ រោក វងេ សំបូរ អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្ផនកមលោះននរសុកភនំរកវាញ នងិរកុងរពាធិ៍ស្ថត់ ៣៣១អ រោក លមឹ បា៉ែ ក់ អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុតំារោ រសកុបាកាន ៣៣២អ រោក ញាណ វឌឍនា អគ្គិសនកីមពុជា 
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ផ្ផនកមលោះននរសុកករណត ៀង រសកុបាកាន និងរកងុ
រពាធិ៍ស្ថត់ ៣៨២អ រោករសី គ្មឹ សុផីល អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្ផនកមលោះននឃុសំ្ថវ យស នងិឃុរំឈតុីំ រសកុរកគ្រ ៣៨៣អ រោករសី ឃមឹ រហៀង អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុអូំររស្ថម រសុកវាលផ្វង ៣៩៧អ រោក បា៉ែ វ វុទាធ  អគ្គិសនកីមពុជា 

សោំល់៖ * តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចនំួន២។ 
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ឧបសមព័នធទី១៦ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួរគ្សួ្ថរជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថម ីនងិស្ថថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា 

ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានបណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

រមតត អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទ 
ររោងតភាជ ប់ចរនតថមជីាប់ 
កចិចសនា )រគ្សួ្ថរ(  

ចនំនួរគ្សួ្ថរជនបទ 
បានតភាជ ប់ចរនតថម ី

)រគ្សួ្ថរ(  
សោំល់ 

កំពង់ឆ្ន ងំ ១១៩អ រោក អ ុន សុធា  50 50 បានទទលួថវកិា 
២៩៨អ រោក ផ្ក ស្ថររឿន 100 85 បានទទលួថវកិា 
៤០០អ រោក ហុង រសងរគ្ ី 100 100 បានទទលួថវកិា 

រោក ហុង រសងរគ្ ី(គ្ររមាងទ២ី) 100 99 បានទទលួថវកិា 

៤២១អ 
រោករសី លីវ សុមហួង 50 50 បានទទលួថវកិា 
រោករសី លីវ សុមហួង (គ្ររមាងទី២) 100 - កំពុងអនុវតត 

រពាធិ៍ស្ថត់ ០៣៣អ សហរោស ឈួ ងនួ រអឡកិរទីសុីធ ី 300 95 បានទទលួថវកិា 
០៣៤អ សហរោស រយនយូឡាយ រអឡកិរទសុីីធ ី 1,200 80 បានទទលួថវកិា 

សហរោស រយនយូឡាយ រអឡកិរទសុីីធ ី(គ្ររមាងទ២ី) 210 - កំពុងអនុវតត 
០៥២អ រកុមហ ុន ណាររ ៉ែត លីមីតធីត អភិវឌឍន៍អគ្គិសន ី 98 36 បានទទលួថវកិា 

 រកុមហ ុន ណាររ ៉ែត លីមីតធីត អភិវឌឍន៍អគ្គិសនី (គ្ររមាងទ២ី) 133 - កំពុងអនុវតត 
១២៤អ សហរោស អា នឡស្ថ នរកវាញ រអឡកិរទសុីីធ ី 30 30 បានទទលួថវកិា 

សហរោស អា នឡស្ថ នរកវាញ រអឡកិរទសុីីធ ី(គ្ររមាងទ២ី) 150 - កំពុងអនុវតត 
១២៥អ រកុមហ ុន រអសវវីធីី រអឡកិរទសុីីធី មូអិលធឌី ី 400 216 បានទទលួថវកិា 
២៨១អ រោក វងេ សំបូរ 50 50 បានទទលួថវកិា 
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៣៣១អ រោក លមឹ បា៉ែ ក់ 485 233 បានទទលួថវកិា 
៣៣២អ រោក ញាណ វឌឍនា 50 - កំពុងអនុវតត 
៣៨២អ រោករសី គ្មឹ សុផីល 929 742 បានទទលួថវកិា 
៣៨៣អ រោករសី ឃមឹ រហៀង 300 79 បានទទលួថវកិា 
៣៩៧អ រោក បា៉ែ វ វុទាធ  50 21 បានទទលួថវកិា 

សរុប 4,885 1,966  
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ឧបសមព័នធទី១៧ 

បញ្ជ ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីយួ  ៗររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា  
ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

លរ រមតត ភូម ិ ឃុ ំ រសកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
១ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិអលផ្ងារ ភូមិរតពាងំជុ ំភូមសិ្ថវ យរចក ភូមិដូនរ ៉ែ  រចងរមា៉ែ ង 

ទឹកផុស ១១៩អ រោក អ ុន សុធា 
ភូមិរមាស តាងំរកស្ថងំ 
ភូមិផ្រសតានជ អភិវឌឍន៍ 
ភូមិរតពាងំនរជ ភូមិររកាយវតត ភូមិតាកាប ភូមិរតពាងំរករៅ  
ភូមិបងឹរសទង 

មលុងពពក 

ភូមិរកាោះធ ំភូមិនរពរគ្ីរជងី ភូមនិរពរគ្ីតបូង  នរពគ្ ី
ជលគ្ីរ ី ២៩៨អ រោក ផ្ក ស្ថររឿន 

ភូមិកពំង់បារសូវ ភូមិផ្រពករទពយ ភូមិកំពង់បារសូវតបូង ជលស្ថរ 
ភូមិខាល រគ្ហមឹ ភូមិអំពលិទកឹ ភូមិកាលរកាោះ ភូមិផ្បកចន  
ភូមិសទងឹសងួត ភូមិផ្កអកពង ភូមិបាក់ភន ំភូមិវាលសបូវ ភូមិរគ្ៀនឃ្ល ងំ 
ភូមិសតបីនលចិ ភូមិអូរមា៉ែ ល់ 

អំពិលទឹក 
កំពង់ 
រតឡាច ៤០០អ រោក ហុង រសងរគ្ ី

ភូមិខាល រគ្ហមឹ ភូមិកាលរកាោះ ភូមិផ្បកចន ភូមិសទឹងសងួត ភូមផិ្កអក
ពង ភូមិបាក់ភន ំភូមិវាលសបូវ ភូមិរគ្ៀនឃ្ល ងំ ភូមិសតបីនលចិ ភូមអូិរមា៉ែ ល់ 

អំពិលទឹក កំពង់ 
រតឡាច 

៤០០អ 
រោក ហុង រសងរគ្ ី 
(គ្ររមាងទី២) ភូមិសំរទិធជ័យ ភូមិកំពង់រតឡាចររកាម កំពង់រតឡាច 

ភូមិចបំក់មពស់ ភូមិកនុង ស្ថវ យរពំារ 

កំពង់ផ្លង ៤២១អ រោករសី លីវ សុមហួង 
ភូមិកណាត ល ភូមិលចិ រចណូក 
ភូមិផ្កងតាសុម ភូមិកពំង់បងឹ កំពង់រៅ 
ភូមិពាមទនាល  រពាធិ៍ 
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ភូមិរតពាងំមាស ភូមិទនំប់ ភូមរិតងលិ ភូមិរតផ្បក ភូមិអណតូ ងរនុក 
ភូមិររចស រតងលិ 

២ រពាធិ៍ស្ថត់ ភូមរសករ ភូមិរូង ភូមិវតតនរជ ភូមិនរពស្ថវ យ ភូមិរពោះមលូរ ភូមិនរពរៅត  
ភូមិនរពដំរ ីភូមិរដីមររចស ភូមចិំការរល ីភូមិខាន ចរមាស 

បឹងខាន រ 

បាកាន ០៣៣អ សហរោស ឈួងនួ រអឡកិរទសុីីធ ីភូមិអូររពាល ភូមិអងាា ញ់ ភូមិរបា៉ែ រឡា ភូមិចយ៉ែូវ ភូមិសំររាងនរពរមៀវ 
ភូមិកាត ត 

រមទកឹ 

ភូមិផទោះស្ថល  ភូមិបាក់ផ្មក ភូមិបងឹឈូក ភូមិរដមីរកា ភូមិកំរបាក់កូន ខាន រទទងឹ 
ភូមិបាកាន ភូមិអូរររំចក ភូមិបងឹរបីយ ៍ភូមិពិតរតង់ ភូមិរកាោះអផ្ណត ត 
ភូមិសទងឹកំបុត ភូមិររកាលរកប ី

រតពាងំជង 

បាកាន 
០៣៤អ 

សហរោស រយនយូឡាយ រអឡកិ
រទីសុីធ ី

ភូមិរជងីរភលីង ភូមិចបំក់មាស ភូមិរធាន ោះតាចប ភូមិរៅន  ភូមិអណតូ ងសំ
បូរ ភូមិតាររ ៉ែន ភូមិអូរ 

ស្ថន មរពោះ 

ភូមិឬសេតីាមា៉ែ ន់ ភូមបិត់រតាច បឹងបត់ករណាត ល 
ភូមិខាន រ លលកស រពាធិ៍ស្ថត់ 
ភូមិស្ថវ យចន់ ភូមិស្ថវ យចបំក់ ភូមិររាងមា៉ែ សុនី ភូមិផលូវរពាធិ៍វងេ ភូមិ
ស្ថវ យោង 

ស្ថវ យលងួ រពាធិ៍ស្ថត់ ០៥២អ រកុមហ ុន ណាររ ៉ែត លីមតីធតី 
អភិវឌឍន៍អគ្គសិន ី

ភូមិសផ្ស្រនត សផ្ស្រនត 
ភនរំកវាញ ១២៤អ 

សហរោស អា នឡស្ថ នរកវាញ រអ
ឡកិរទសុីីធ ី ភូមិអូររហង សំររាង 

ភូមិមល់ រកាត 
ភូមិកណាត ល ភូមិរឈទីាលមពស់ ភូមិរតពាងំររំដញ ភូមិផ្រសឬសេ ី កាលរតាច 

រកគ្រ ១២៥អ 
រកុមហ ុន រអសវវីធីី រអឡកិរទសុីីធី 

មូអិលធីឌ ីភូមិកាលដំរ ីភូមិរកាងំផ្វង ភូមជិីរចោះ ភូមិថម ីភូមិរបង ភូមិវាលវង់ ភូមិ
ស្ថវន័ត ភូមិស្ថន អនា ភូមិស្ថវ យស ភូមអិនេកាត ម  ស្ថន អនារ 
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ភូមិរកបីស ភូមិថម ី រតាន តជុ ំ
ភូមិកពំង់ឡ ភូមិមាត់នរព កំពង់រពាធិ៍ 
ភូមិខាល រករព ីភូមិរជលង ភូមិទលួមាា ក់ ភូមិប៉ែបុចិ ភូមិផារ អនលង់រតាន ត 
ភូមិមាច់លអតិ ភូមិរថាា លធ ំភូមិស្ថនសរ អនាចបំក់ 
ភូមិដូងជួរ ភូមិថមឹង ភូមិអូរតារបុក អូរសណាត ន់ 
ភូមិទ៤ី ភូមិទ៥ី កំពង់លួង 
ភូមិសទងឹថម ីភូមិរបរមាយ របរមាយ 

វាលផ្វង ២៨១អ រោក វងេ សំបូរ ភូមិដីរកហម ភូមិចកំារនរជតបូង ភូមិចកំារនរជរជងី ភូមិរកាងំររងៀង 
ភូមិកណាត ល អនលង់រាប 

ភូមិរោប ភូមិអូរថាូវ រោប 
រពាធិ៍ស្ថត់ 

៣៣១អ រោក លមឹ បា៉ែ ក់ 
ភូមិទលួរគ្សួ ភូមោិវ ភូមិកតខីាវ វ ភូមិអូរតូង ភូមិដូនអ ីភូមសិ្ថវ យ
មាស 

ចំររនីផល 

ភូមិអូរបាក់រតា ភូមិស្ថវ យបា៉ែ ក ភូមិសំររាងោ ភូមិកំផ្ពង ភូមិស្ថយ រពងលិ ភនរំកវាញ 
ភូមិបរងាគ ល ភូមិបឹងឈូក ភូមសិា ភូមិកពំង់រកស្ថងំររកាម ករណត ៀង 

ករណត ៀង ៣៨២អ 
រោករសី គ្មឹ សុផីល  

)ទូទាត់រលីកទី១(  

ភូមិកាលរឈពុីក ភូមិកាលពាម ភូមិកំពង់សបំួរ ភូមិរតពាងំថម ភូមិ
ធលក ភូមិនរពរសគុ្ ំភូមិអនលង់វលិ ភូមិបងឹចក ភូមិវតតរលៀប ភូមសិា 

សា 

ភូមិផ្រជង ភូមិរឈទីាល ភូមិផទោះផ្រស ភូមិរពាធិ៍រឡងី ភូមិស្ថវ យចបំក់ 
ភូមករោ ភូមិសនលុង 

ស្ថវ យលងួ 

ភូមិកាលររមៀស ភូមិបងឹឈូក ភូមិផទោះគ្រ ភូមិផ្រពករឈរីតាវ អនលង់វលិ 
ភូមិវាល ភូមិថម ីភូមិបាគូ្រ ភូមិរពាធិ៍ ភូមឥិនធធា ភូមិកតីឃវតិ ភូមិធាល
អំពិល ភូមិបនាទ យររតាក ភូមិតារមា៉ែ ល ីភូមិរតង់ ភូមិរពាធិ៍ពីរ ភូមិរពងី

ផ្រសសតុក 
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មពស់ ភូមិផ្សនជ័យ ភូមិចំការតាប៉ែូរ ភូមិផទោះរកាោះ ភូមិស្ថររៀង ភូមិចំររោះ  
ភូមិផលូវលួង ភូមិរពាធិ៍អផ្ណត ត ភូមិផ្រពករតផ្បក ភូមិសំររាង ភូមិកញ្ជ រ 
ភូមិកូនរកាយ ភូមដិងអូរ ភូមិរពាធិ៍អផ្ណត ត ភូមិបឹងរកាញ់ 

កញ្ជ រ 

ភូមិដំរសី ភូមិសតុកជុ ំភូមិអំពលិកស្រញ្ច ិញ ភូមដិងឡង ភូមិផទោះរពីង ភូមិ
ររគ្ៀន ភូមិទូលគូ្ រកាោះជុ ំ

ភូមិកាលទាោ ន ភូមិកបា៉ែ ស់ ភូមិកបា៉ែ ស់រល ីភូមិបណំក់ ភូមិផទោះ
រចក ភូមិរឈរីទព ភូមិទលួផ្តបង ភូមិដរងាៀបកាត ម ភូមិចមចស់ ភូមិ
ចមថម ីភូមិរទៀននរព 

រឈតុី ំ
រកគ្រ ៣៨៣អ រោករស ីឃមឹ រហៀង 

ភូមិបងឹសមុក ភូមិកំផ្រ ៉ែង ភូមិអូរចន់ ស្ថវ យស 
ភូមិឆ្យរោក ភូមិកណាត ល ភូមិរគ្ៀនជរងុក ភូមិអូររស្ថម អូររស្ថម វាលផ្វង ៣៩៧អ រោក បា៉ែ វ វុទាធ  

 សរបុ ២១៧ ភូម ិ ៤៧ ឃុ ំ ១០ រសកុ   
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ឧបសមព័នធទី១៨ 
ផ្ផនទបីងាា ញពរីមតតផ្ដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួ្ថររករីកមានប័ណណសមធម៌   

ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

 


