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សារព ី
រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រ ី
អគ្គនាយកអគ្គិស្ីកមពុជា 

យ ើងខ្ញ ុំមានយមាទនភាព សូមបង្ហា ញជូននូវរបា ការណ៍ប្បចុំ
ឆ្ន ុំ២០១៩ ដែលនា កដ្ឋា នមូលនិធអិគ្គសិនើភាវូបនើ កមមជនបទ 
ននអគ្គិសនើកមពញជា (បនាា ប់ពើយនេះយៅយៅកាត់ថា "ម.អ.ជ.") ទទួល
បាន កនញងការរញញដលែផ្កា ពើការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនើយឆ្ព េះយៅប្បជាពលរែាយៅ 
ជនបទ។ ម.អ.ជ. បានបយងាើតយ ើង យែើមបើជុំរញញការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនើ
ភាវូបនើ កមមជនបទ សុំយៅយធវើយ៉ា ងណាឲ្យប្បជាពលរែាយៅជនបទ 
កនញងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជាទទួលបានអគ្គសិនើយប្បើប្បាស់ប្គ្ប់គ្នន ។ 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ អគ្គសិនើកមពញជាបានលតល់ថវកិាជុំនួ ចុំនួន 
៨៤ លានែញលាែ រអាយមរកិ ែល់ ម.អ.ជ. សប្មាប់អនញវតតន៍កមមវធិើរញញ
ដលែផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគ្គសិនើយឆ្ព េះយៅប្បជាពលរែាយៅជនបទ។ 

ថវកិាជុំនួ យនេះ ម.អ.ជ. បាន កយៅយប្បើប្បាស់ជាប្បយយជន៍ 
ែល់ប្គ្ួសារយៅជនបទទូទុំងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជា តាមរ ៈការ
អនញវតតកមមវធិើចុំនួន៦ រមួមាន៖   

ទើ១-កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក៖ យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ គ្ឺជួ ែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ករស់យៅ
តុំបន់ជនបទ យែើមបើឲ្យពួកគ្នត់អាចទទួលបានការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើពើប្បព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនើ យដ្ឋ ការលតល់ប្បាក់កមចើ 
អនញយប្គ្នេះគ្នម នការប្បាក់ឲ្យប្គ្ួសារជនបទខចើ កយៅបង់នថែភាា ប់ចរនត នថែប្បាក់កក់ឲ្យអនកលគត់លគង់ ចុំណា យលើការទិញ 
និងរា ដខែពើចុំណញ ចភាា ប់ចរនតមកែល់លាេះរបស់ខែួន នងិចុំណា យលើការយរៀបចុំដខែបណាត ញ និងឧបករណ៍អគ្គិសនើកនញងលាេះ 
យែើមបើតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើចូលលាេះ។ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានប្គ្សួារជនបទចុំននួ 460ប្គ្ួសារ យសមើនឹង 2,116នាក់ បាន
ទទួលលលប្បយយជន៍យដ្ឋ ផ្កា ល់ យប្កាមកមមវធិើយនេះ។ 

ទើ២-កមមវធិើប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពេះអាទិតយតាមលាេះ៖  យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ គ្ជឺួ សប្មួលឲ្យប្គ្ួសារជនបទ 
យៅតុំបន់ដ្ឋច់ប្សយល ដែលដខែបណាា ញអគ្គិសនើមិនទន់អាចពប្ងើកយៅែល់កនញងរ ៈយពល ូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនើ 
យប្បើប្បាស់ តាមរ ៈប្បព័នធថាមពលពនែឺប្ពេះអាទិតយតាមលាេះ។ ម.អ.ជ. លតល់ប្បាក់ឧបតថមភធនចុំនួន ១០០ ែញលាែ រអាយមរកិ  
កនញង១ប្បព័នធ សប្មាប់ប្បព័នធមានអានញភាព ៨០វ៉ា ត់ និងចុំនួន ២០០ ែញលាែ រអាយមរកិ  កនញង១ប្បព័នធ សប្មាប់ប្បព័នធមាន
អានញភាព ២០០វ៉ា ត់ មានឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គិសនើចុំណញ េះ ៣លើប្ត ែល់ប្គ្ួសារជនបទដែលបានទិញ យែើមបើជួ កាត់បនថ 
ការទូទត់នថែទិញប្បព័នធមួ ដលនក យ ើ អនកទិញប្តូវបង់នថែសល់ពើការឧបតថមភធនយនេះ រ ុំលស់ប្បចុំដខយដ្ឋ គ្នម នការប្បាក់ 
មក ម.អ.ជ. វញិ កនញងរ ៈយពល ៤ឆ្ន ុំ។ យប្កា យពលសងរ ុំលស់អស់ជាសាថ ពរ ប្បព័នធយនេះនឹងកាែ  ជាកមមសិទធិរបស់អនក
ទិញ។ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានប្គ្ួសារជនបទចុំនួន 18,000ប្គ្ួសារ យសមើនឹង 82,800នាក់ បានទទួលលលប្បយយជន៍
យដ្ឋ ផ្កា ល់ យប្កាមកមមវធិើយនេះ។ 

ទើ៣-កមមវធិើជ ួទញនសប្មាប់ពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ៖ យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ 
គ្ឺជួ សប្មួលែល់អនកលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅជនបទដែលមានអាជ្ាបណណប្សបចាប់ អាចមានទញនសប្មាប់យធវើការវនិិយយគ្ 
ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើឲ្យយពញដែនអាជ្ាបណណដចកច របស់ខែួន យែើមបើឲ្យប្បជាពលរែាប្គ្ប់ប្គ្ួសារអាច 
តភាា ប់ចរនតយប្បើប្បាស់តាមលទធភាពរបស់ខែួន។ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ អនកកាន់អាជ្ាបណណចុំនួន១៤៤ យសមើនឹង 2,036.98km 
បានទទលួលលប្បយយជន៍យដ្ឋ ផ្កា ល់ យប្កាមកមមវធិើយនេះ។ 
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មាតិកា 
  ទុំព័រ 
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្ិងគោល្គោបាយពាក់ព័្ ធជាមយួការអភវិឌ្ឍតរំ្ជ់្រទ ្ងិ
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គ្មាែ តនថែលក់អគ្គិសនើកនញងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជា សប្មាប់ឆ្ន ុំ
២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០ តាមបណាត យខតតនិងរាជធានើ .................. 

 
១៥ 

  ៣.៣.៥ កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ .......... ១៥ 
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  ៣.៣.៦ កមមវធិើលតល់ការលគត់លគង់អគ្គិសនើសប្មាប់បូមទឹកយធវើកសកិមម ............. ១៦ 
 ៣.៤ លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់ការអនញវតតកមមវធិើនើមួ ៗ ....................................... ១៦ 
  ៣.៤.១ លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក . ១៦ 
  ៣.៤.២  លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់កមមវធិើប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពេះអាទតិយ 

តាមលាេះ .............................................................................. 
 

១៧ 
  ៣.៤.៣  លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់កមមវធិើជួ ទញនពប្ងើក និងដកលមអការ 

លគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ ............................................. 
 

១៨ 
  ៣.៤.៤ លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់កមមវធិើលតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់នថែ 

លក់អគ្គសិនើ ែល់អនកកាន់អាជ្ាបណណយធវើអាជើវកមមអគ្គិសនើ ដែល
បានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនើជាមួ ប្បព័នធបណាត ញជាតិ យែើមបើបនថ នថែ
លក់អគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កយៅតុំបន់ជនបទ កនញងប្កបខណឌ នន
ដលនការ ញទធសាង្គសតបនថ អប្តា និងគ្មាែ តនថែលក់អគ្គិសនើ កនញង 
ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជា សប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០ តាម
បណាត យខតត និងរាជធានើ ......................................................... ២២ 

  ៣.៤.៥ លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក 
មានប័ណណសមធម៌ ................................................................ ២២ 

  ៣.៤.៦ លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់កមមវធិើលតល់ការលគត់លគង់អគ្គសិនើ សប្មាប់ 
បូមទឹកយធវើកសកិមម ................................................................ ២៤ 

 ៣.៥ ការដតងតាុំង ម.អ.ជ. ជាភាន ក់ង្ហរឯករាជយ យែើមបើយធវើជាសាកែើ និងវ តនមែការ 
យធវើយតសតយរាងចប្កអគ្គសិនើយែើរយដ្ឋ  Solar Photovoltaic (PV) ................... ២៤ 

    

ជំពូកទ៤ី ព័ត៌មា្សរពីីវឌ្ឍ្ភាព សមទិធលល ្ងិការវភិាគ្ពីកមមវធិី្ីមយួៗ 
ផ្ដ្លបា្អ្ុវតរគោយមូល្ិធិអគ្គសិ្ីភាវូរ្ីយកមមជ្រទ ........... 

 
២៥ 

    

 ៤.១ កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក .................................................. ២៥ 
  ៤.១.១ វឌ្ឍនភាព សមិទធលល និងការវភិាគ្ពើកមមវធិើ .............................. ២៥ 
  ៤.១.២  សកមមភាពចញេះពិនតិយការអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ 

ប្គ្ួសារប្កើប្ក ....................................................................... 
 

២៦ 
 ៤.២ កមមវធិើប្បព័នធថាមពលពនែឺប្ពេះអាទិតយតាមលាេះ (SHS) .................................. ២៧ 
  ៤.២.១ វឌ្ឍនភាព សមិទធលល និងការវភិាគ្ពើកមមវធិើ ..............................  ២៧ 
  ៤.២.២  បញ្ា ប្បឈ្មកនញងការអនញវតតកមមវធិើប្បព័នធ SHS .......................... ៣០ 
 ៤.៣ កមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ .. ៣១ 
  ៤.៣.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិការវភិាគ្ពើកមមវធិើ ................................ ៣១ 
  ៤.៣.២  សកមមភាពចញេះពិនតិយការអនញវតតកមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក និងដក

លមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ ................................... 
 
៣៥ 

 ៤.៤ កមមវធិើលតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់នថែលក់អគ្គសិនើែល់អនកកាន់អាជ្ាបណណ 
យធវើអាជើវកមមអគ្គសិនើ ដែលបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនើជាមួ ប្បព័នធបណាត ញជាត ិ
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យែើមបើបនថ នថែលក់អគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កយៅតុំបន់ជនបទកនញងប្កបខណឌ នន
ដលនការ ញទធសាង្គសតបនថ អប្តា និងគ្មាែ តនថែលក់អគ្គសិនើកនញងប្ពេះរាជាណាចប្ក
កមពញជាសប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០ តាមបណាត យខតត និងរាជធានើ .......... 

 
 

៣៧ 
 ៤.៥ កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌........................... ៤៦ 
  ៤.៥.១ វឌ្ឍនភាព សមិទធលល និងការវភិាគ្ពើកមមវធិើ ..............................  ៤៦ 
  ៤.៥.២ សកមមភាពចញេះពិនតិយការអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ 

ប្គ្ួសារប្កើប្ក ....................................................................... ៤៧ 
 ៤.៦ កមមវធិើលតល់ការលគត់លគង់អគ្គិសនើសប្មាប់បូមទឹកយធវើកសកិមម ........................ ៤៨ 
  ៤.៦.១ វឌ្ឍនភាព សមិទធលល និងការវភិាគ្ពើកមមវធិើ ..............................  ៤៨ 
  ៤.៦.២ សកមមភាពចញេះពិនតិយការសាងសង់យ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គសិនើ 

យែើមបើបូមទកឹយធវើកសិកមម ......................................................... ៤៩ 
    

ជំពូកទ៥ី ព័ត៌មា្សរពីីការផ្តងតងំ ម.អ.ជ. ភាា កង់ារឯករាជយ គដ្ើមបគីធវើជា 
សាកស ី្ិងវាយតនមែការគធវើគតសរគរាងចប្កអគ្គសិ្ីគដ្ើរគោយ Solar 
Photovoltaic (PV) អា្ភុាព 80MW ........................................................... 

 
៥០ 

    

ឧបសមព័នធទើ១ : ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំនួនប្គ្សួារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើជាប់កចិចសនា  
ចុំនួនប្គ្ួសារជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើ និងសាថ នភាពបចចញបបនន យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ 
អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់
ប្គ្ួសារប្កើប្ក កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ .......................................................................... 

 
 
 

៥១ 
ឧបសមព័នធទើ២ : បញ្ា ើយ ម្ េះភូមិតាមយខតតនើម ួៗដែលប្គ្បែណត ប់ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើ 

កមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក 
កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ............................................................................................ 

 
៥២ 

ឧបសមព័នធទើ៣ : ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក យប្កាមថវកិា 
លតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ កនញង ឆ្ន ុំ២០១៩ ................ 

 
៥៣ 

ឧបសមព័នធទើ៤ : បញ្ា ើយ ម្ េះភូមិបានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំនួន 18,000 ប្បព័នធ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ........... ៥៤ 
ឧបសមព័នធទើ៥ : ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតបានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំនួន 18,000 ប្បព័នធ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ....  ៦០ 
ឧបសមព័នធទើ៦ : ព័ត៌មានសយងខបសតើពើការចញេះកចិចសនាតាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ  

អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក 
និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ............................. 

 
៦១ 

ឧបសមព័នធទើ៧ : ព័ត៌មានសយងខបសតើពើប្បដវងដខែបណាត ញយប្គ្នងសាងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បដវងដខែ   
បណាត ញបានសាងសង់រចួ នងិសាថ នភាពបចចញបបនន តាមយខតតនើមួ  ៗយប្កាមថវកិាលតល់ 
យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់
ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ .......................... 

 
៧៤ 

ឧបសមព័នធទើ៨ : បញ្ា ើយ ម្ េះភូមិតាមយខតតនើម ួៗដែលប្គ្បែណត ប់ តាមយខតតនើមួ  ៗយប្កាមថវកិា 
លតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់
ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ................... ៨៥ 
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ឧបសមព័នធទើ៩ : ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតដែលបានអនញវតតកមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក និងដកលមអការ 
លគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរ
អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់  កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ .................................................................. 

 
 

១០៦ 
ឧបសមព័នធទើ១០ : ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចញេះកិចចសនាតាមយខតតនើម ួ  ៗយប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់

ប្គ្ួសារប្កើប្កមានបណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ............................................................ ១០៧ 
ឧបសមព័នធទើ១១ : ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំននួប្គ្សួារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើជាប់កិចចសនា  

ចុំនួនប្គ្ួសារជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើ នងិសាថ នភាពបចចញបបនន យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនត 
អគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កមានបណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ................................... 

 
១០៩ 

ឧបសមព័នធទើ១២ : បញ្ា ើយ ម្ េះភូមិតាមយខតតនើម ួៗដែលប្គ្បែណត ប់ តាមយខតតនើមួ  ៗយប្កាមថវកិាលតល់ 
យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ 
កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ............................................................................................. 

 
 

១១១ 
ឧបសមព័នធទើ១៣ : ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតដែលបានអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កមាន 

ប័ណណសមធម៌ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ....................... ១១៧ 
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រញ្ជតីរាង 
 

  ទុំព័រ 
តារាងទើ១ : ព័ត៌មានសតើពើចុំនួនប្គ្ួសារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើជាប់កិចចសនា និងចុំនួនប្គ្សួារ

ជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើតាមយខតតនើម ួ  ៗយប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា នងិធនាគ្នរ 
អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ........... ២៥ 

តារាងទើ២ : ចុំនួនភូមិសរញប និងចុំនួនភូមិដែលប្គ្ួសារជនបទប្កើប្កបានតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់ 
តាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ 
យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ...................................... 

 
២៦ 

តារាងទើ៣ : ព័ត៌មានសតើពើចុំនួនប្បព័នធ SHS ចុំនួន 18,000ប្បព័នធ ដែលបានតយមែើងជូនប្គ្ួសារជនបទ 
តាមយខតតនើមួ ៗ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ................................................................................ 

 
២៨ 

តារាងទើ៤ : ចុំនួនភូមិសរញប និងចុំនួនភូមបិានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំនួន 18,000 ប្បព័នធ តាមយខតត
នើមួ ៗ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ............................................................................................ 

 
២៩ 

តារាងទើ៥ : ព័ត៌មានសយងខបសតើពើប្បដវងដខែបណាត ញយប្គ្នងសាងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បដវងដខែបណាត ញ 
បានសាងសង់រចួ តាមយខតតនើម ួៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរ
អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើជួ ទញនពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់
ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ .............................................................................................. 

 
៣២ 

តារាងទើ៦ : ចុំនួនភូមិសរញប និងចុំនួនភូមបិានទទួលការលគត់លគង់អគ្គិសនើ តាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមថវកិា 
លតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើជួ ទញនពប្ងើក និង
ដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ............................................ ៣៤ 

តារាងទើ៧ : ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំនួនអតថិិជន និងបរមិាណថាមពលដែល ម.អ.ជ. បាន 
ទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គិសនើ ជូនអនកកាន់អាជ្ាបណណ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩  
(ខួបឆ្ន ុំ២០១៨) ..................................................................................................... ៣៨ 

តារាងទើ៨ : ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំនួនអតថិិជន និងបរមិាណថាមពលដែល ម.អ.ជ. បាន 
ទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គិសនើ ជូនអនកកាន់អាជ្ាបណណ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩  
(ខួបឆ្ន ុំ២០១៩) ..................................................................................................... ៤២ 

តារាងទើ៩ : ព័ត៌មានសតើពើចុំនួនប្គ្ួសារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើជាប់កិចចសនា និងចុំនួនប្គ្សួារ
ជនបទ បានតភាា ប់ចរនតថមើតាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើ
ប្កមានប័ណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ........................................................................... ៤៦ 

តារាងទើ១០ : ចុំនួនភូមិសរញប និងចុំនួនភូមបិានទទួលការលគត់លគង់អគ្គិសនើ តាមយខតតនើមួ ៗ  
យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ............. ៤៧ 
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ជំពូកទី១ 
គោល្គោបាយ ្ិងយទុធសាន្តសរអភវិឌ្ឍ្វ៍សិយ័ 

ថាមពលអគ្គិស្ី ្ងិគោល្គោបាយពាក់ព័្ ធជាមយួការអភិវឌ្ឍតរំ្់ជ្រទ  
្ិងការគប្រើប្បាសថ់ាមពលកគកើតគ ើងវញិ 

 

១.១ គោល្គោបាយវសិយ័ថាមពលររសរ់ាជរោឋ ភិបាលកមពុជា អាណតិរទី៦ ន្រដ្ឋសភា  

ថាមពលអគ្គសិនើ គ្ជឺាលលិតលលមួ មានសារៈសុំខាន់ណាស់សប្មាប់សងគម និងយសែាកចិច។ ថាមពលអគ្គសិនើ 
មិនប្តឹមដតជាលលិតលលមួ សប្មាប់បុំយរ ើឲ្យជើវភាពរស់យៅប៉ាញយណាណ េះយទ ដតក៏ជាលលិតលលមួ ចុំបាច់សប្មាប់ជុំរញញការ
អភិវឌ្ឍវស័ិ យលែងៗយទៀតរបស់ប្បយទសជាតិលងដែរ។ ែូយចនេះការអភិវឌ្ឍវស័ិ ថាមពលអគ្គិសនើ គ្ឺជាគ្នែឹេះែ៏សុំខាន់ 
សប្មាប់ជុំរញញឲ្យមានកុំយណើ នយសែាកចិច ការអភិវឌ្ឍវស័ិ យលែង  ៗ ការអភិវឌ្ឍតុំបន់ជនបទ និងការបយងាើនសញខែញមនើ ភាព 
ននការរស់យៅរបស់ប្បជាពលរែា។ យៅកនញងអាណតតទិើ៦ ននរែាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពញជាមានម ចិឆតាប្គ្ប់ប្គ្ង នងិ
ជុំរញញការអភិវឌ្ឍវស័ិ ថាមពលអគ្គសិនើយែើមបើ "្នយៅសយប្មចឲ្យបានការលគត់លគង់ថាមពលអគ្គិសនើមួ ប្គ្ប់ប្គ្នន់ 
មានចើរភាព អាចទញកចតិតបាន មានគ្ញណភាព និងមាននថែសមរមយ សប្មាប់អនកយប្បើប្បាស់ប្គ្ប់ប្បយភទ យៅប្គ្ប់ទើកដនែង 
ទូទុំងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជា"។  

កនញងនើតិកាលទើ៦ ននរែាសភា កនញងប្កបខណឌ នន ញទធសាង្គសតចតញយកាណែុំណាក់កាលទើ៤ ចុំយ េះការអភិវឌ្ឍវស័ិ  
ថាមពលអគ្គសិនើ រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងយផ្កត តអាទិភាពយលើ៖  

អាទិភាពទើ១- បនតបញ្ចញ េះនថែអគ្គិសនើឲ្យអនកយប្បើប្បាស់ ពប្ងើកវសិាលភាពប្គ្បែណត ប់ននបណាត ញលគត់លគង់អគ្គសិនើ 
របស់ប្បព័នធបណាត ញជាតឲិ្យបានប្គ្ប់ទើកដនែងទូទុំងប្បយទស បយងាើនសថិរភាព និងគ្ញណភាពនន 
ការលគត់លគង់អគ្គសិនើ (ចតញយកាណ ញទធសាង្គសតទើ២-មញុំទើ១)។ 

អាទិភាពទើ២- បនតពប្ងើកការតបណាត ញអគ្គសិនើដែលមាននថែអគ្គិសនើទបជូនកមមករ និយយជតិ សិសែ 
និសែតិ យៅតាមលាេះជលួ (ចតញយកាណ ញទធសាង្គសតទើ៣-មញុំទើ១)។ 

អាទិភាពទើ៣- បនតជុំរញញការអភិវឌ្ឍយៅតុំបន់ជនបទឲ្យរស់រយវ ើក យដ្ឋ បនតវនិិយយគ្យលើការពប្ងើកវសិាលភាព
ប្គ្បែណត ប់ននការលគត់លគង់អគ្គសិនើដែលមាននថែសមរមយ មានសថិរភាព នងិមានគ្ញណភាពឲ្យ
ែល់តុំបន់ជនបទ (ចតញយកាណ ញទធសាង្គសតទើ៤-មញុំទើ១)។ 

អាទិភាពទើ៤- បនតយលើកទឹកចិតត និងបយងាើនការវនិិយយគ្យលើប្បភពថាមពលសាអ ត និងថាមពលកយកើតយ ើងវញិ 
ពិយសសប្បភពថាមពលពនែឺប្ពេះអាទិតយ ទនាឹមនឹងការកាត់បនថ ការលលិតថាមពលពើប្បភព
មិនសាអ ត យែើមបើធានាសនតសិញខថាមពលរ ៈយពលដវង (ចតញយកាណ ញទធសាង្គសតទើ៤-មញុំទើ៤)។ 

១.២ យទុធសាន្តសរអភវិឌ្ឍ្វ៍សិយ័ថាមពលអគ្គសិ្ីររសរ់ាជរោឋ ភិបាលកមពជុា អាណតិរទ៦ី 
ន្រដ្ឋសភា 

កនញងយគ្នលបុំណង "្នយៅសយប្មចឲ្យបានការលគត់លគង់ថាមពលអគ្គសិនើម ួប្គ្ប់ប្គ្នន់ មានចើរភាព អាចទញក 
ចិតតបាន មានគ្ញណភាព និងមាននថែសមរមយ សប្មាប់អនកយប្បើប្បាស់ប្គ្ប់ប្បយភទ យៅប្គ្ប់ទើកដនែងទូទុំងប្ពេះរាជាណា-
ចប្កកមពញជា" ប្កសួងដរ ៉ា និងថាមពលដែលជាសាថ ប័នទទួលបនាញកវស័ិ ថាមពលរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល បានដ្ឋក់យចញនូវ
 ញទធសាង្គសតចុំនួន ៩ចុំណញ ច ែូចខាងយប្កាម៖  
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ទើ១ -  យធវើបចចញបបននកមមដលនការយមអភិវឌ្ឍវស័ិ អគ្គិសនើយៅកនញងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជាយ ើងវញិ។  
ទើ២ -  បនតអភិវឌ្ឍសមតថភាពលលិត បញ្ាូ ន និងដចកច  សុំយៅយធវើយ៉ា ងណាឲ្យកមពញជាមានប្បភពអគ្គិសនើ 

ប្គ្ប់ប្គ្នន់ ទន់តាមកុំយណើ នននយសចកតើប្តូវការយប្បើប្បាស់ ឲ្យការលគត់លគង់ប្បភពអគ្គិសនើពើបណាត ញជាត ិ
អាចប្គ្បែណត ប់ប្គ្ប់ទើកដនែងទូទុំងប្បយទស រមួទុំងតុំបន់ជនបទ និងឲ្យការដចកច អគ្គិសនើអាច
ប្គ្បែណត ប់ប្គ្ប់ភូមិទូទុំងប្បយទស។ កនញងយគ្នលបុំណងកាត់បនថ ភាពប្កើប្ក យលើកកមពស់កប្មិតជើវភាព 
រស់យៅ នងិជុំរញញការអភិវឌ្ឍយសែាកចិចរបស់ប្បជាជនយៅតុំបន់ជនបទ យៅកនញងនើតិកាលទើ៦ ននរែាសភា 
យនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពញជានឹងបនតជុំរញញការអភិវឌ្ឍយៅតុំបន់ជនបទឲ្យរស់រយវ ើក យដ្ឋ បនតវនិិយយគ្យលើ 
ការពប្ងើកភាពប្គ្បែណត ប់ននការលគត់លគង់អគ្គសិនើ ដែលមាននថែសមរមយ មានសថិរភាព នងិមានគ្ញណភាព 
ឲ្យែល់តុំបន់ជនបទយៅទូទុំងប្បយទស។  

ទើ៣ -  ជុំរញញការភាា ប់បណាត ញលគត់លគង់អគ្គិសនើឲ្យទើតាុំងប្តូវការយប្បើប្បាស់អគ្គិសនើ ជាពិយសសលុំយៅដ្ឋា នដែល 
មិនទន់មានអគ្គសិនើយប្បើប្បាស់ ទុំងយៅកនញងតុំបន់ទើប្បជញុំជន និងទុំងយៅតុំបន់ជនបទ យែើមបើសយប្មច
យគ្នលយៅឲ្យប្គ្សួារជាង ៩០% មានអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់យៅឆ្ន ុំ២០២៣។  

ទើ៤ -  ដកលមអការលតល់យសវលគត់លគង់អគ្គិសនើ កនញងយគ្នលយៅយធវើយ៉ា ងណាឲ្យការលគត់លគង់មានភាពប្គ្ប់ប្គ្នន់ និង 
មាន ២៤យមា៉ា ង មានគ្ញណភាព សញវតថិភាព និងអាចទញកចិតតបាន មាននថែសមរមយ និងមានភាព ញតតិធម៌ 
កនញងការវស់ដវង និងកត់ប្តាបរមិាណលគត់លគង់យៅប្គ្ប់ទើកដនែង ទុំងយៅតុំបន់ទើប្បជញុំជន និងទុំងយៅ
តុំបន់ជនបទ។  

ទើ៥ -  យរៀបចុំ និងអនញវតតដលនការបនថ នថែអគ្គិសនើ ប្ពមទុំងសិការកលទធភាពបនថ នថែអគ្គិសនើបដនថមយទៀត 
កនញងយគ្នលយៅសប្មលួែល់ជើវភាពរស់យៅរបស់ប្បជាពលរែា និងជុំរញញការវនិិយយគ្យៅកមពញជា។  

ទើ៦ -  ពប្ងឹង នតការសាថ ប័ន យែើមបើយធវើយ៉ា ងណាឲ្យទុំនាក់ទុំនង តនួាទើ ភារកិចច ឋានានញប្កម និងឯករាជយភាព 
រវងសាថ ប័ន និងអងគភាពកនញងវស័ិ ថាមពល ប្បប្ពឹតតយៅយដ្ឋ ចាស់លាស់ នងិមានប្បសទិធភាព។  

ទើ៧ -  ទក់ទញឲ្យឯកជនចូលរមួវនិយិយគ្ជាមួ អគ្គិសនើកមពញជា យែើមបើយធវើយ៉ា ងណាឲ្យមានការវនិិយយគ្
ប្គ្ប់ប្គ្នន់ យដ្ឋ យបើកឲ្យឯកជនចូលរមួយធវើអាជើវកមមអគ្គសិនើ ប៉ាញដនតរកាការប្គ្ប់ប្គ្ងរបស់អគ្គសិនើកមពញជា 
យលើអាជើវកមមកនញងបណាត ញជាតដិែលជាសនូលននអាជើវកមមទុំងមូល។  

ទើ៨ -  យប្បើប្បាស់មូលនិធអិគ្ិគសនើភាវូបនើ កមមជនបទកនញងការយធវើ Cross-Subsidy បនថ គ្មាែ តនថែ នងិ
កនញងការយលារទញនយៅជួ អភិវឌ្ឍយៅតុំបន់ជនបទដ្ឋច់ប្សយល យែើមបើធានាសមធម៌កនញងការទទួលបាន 
យសវអគ្គិសនើរវងតុំបន់ទើប្បជញុំជន និងតុំបន់ជនបទ។ 

ទើ៩ -  កាត់បនថ លលប៉ាេះ ល់បរសិាថ នធមមជាតិ និងសងគមឲ្យបានជាអតបិរមា ចូលរមួយប្បើប្បាស់ប្បភព
ថាមពលសាអ ត និងចើរភាពកនញងកប្មិតដែលមនិប៉ាេះ លធុំែញុំ ចូលរមួកនញងកចិចស ប្បតិបតតិការវស័ិ 
ថាមពលកនញងប្កបខណឌ តុំបន់ និងប្កបខណឌ អនតរជាតិ។  
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ជំពូកទី២ 
ព័ត៌មា្សរពីីមលូ្ធិិអគ្គិស្ីភាវរូ្យីកមមជ្រទ 

 
២.១ ការរគងាើតនាយកោឋ ្មូល្ិធិអគ្គសិ្ីភាវូរ្ីយកមមជ្រទ 

ម.អ.ជ. ែុំបូងយ ើ បយងាើតយ ើងតាមប្ពេះរាជប្កឹតយយលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចញេះនថៃទើ៤ ដខធនូ  ឆ្ន ុំ២០០៤ 

យែើមបើជុំរញញការអភិវឌ្ឍអគ្គសិនើភាវូបនើ កមមជនបទ។ កនញងឆ្ន ុំែុំបូងននប្បតបិតតកិារការង្ហរ ម.អ.ជ. បានយប្បើប្បាស់ថវកិា 
ដែលបានលតល់យដ្ឋ ធនាគ្នរពិភពយលាក យប្កាមគ្យប្មាងអគ្គិសនើភាវូបនើ កមមជនបទ និងដខែបញ្ាូ ន និងថវកិាបែិភាគ្ 
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពញជា។ បនាា ប់ពើគ្យប្មាងអគ្គិសនើភាវូបនើ កមមជនបទ និងដខែបញ្ាូ នបានបញ្ច ប់យៅនថៃទើ៣១ ដខ
មករា ឆ្ន ុំ២០១២ និងពញុំមានថវកិាសប្មាប់ែុំយណើ រការសាថ ប័នយនេះ។ យៅនថៃទើ២២ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១២ ប្ពេះរាជប្កឹតយថមើ
មួ យទៀតយលខ នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ យធវើវយិសាធនកមមមាប្តាខែេះននប្ពេះរាជប្កឹតយចស់ យដ្ឋ យលារ ម.អ.ជ. ឲ្យសថិតយៅ
យប្កាមការប្គ្ប់ប្គ្ងរបស់អគ្គិសនើកមពញជា យែើមបើឲ្យកមពញជាខែួនឯងអាចមាច ស់ការបនតប្បតិបតតិការការង្ហររបស់ ម.អ.ជ. លង 
និងក៏យៅដតអាចទទួលនូវអុំយណា  និងជុំនួ នានាពើខាងយប្ៅមកជ ួអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនើភាវូបនើ កមមជនបទកមពញជា
បានលង។ តាមប្ពេះរាជប្កឹតយថមើយនេះ អគ្គិសនើកមពញជាបានបយងាើតនា កដ្ឋា នថមើ1 មួ យៅថា "នា កដ្ឋា នមូលនធិអិគ្គសិនើ 
ភាវូបនើ កមមជនបទ (ម.អ.ជ.)" ។  

យនេះជាជុំហានែ៏ធុំមួ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពញជា កនញងការជុំរញញការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនើភាវូបនើ កមមជនបទ ដែល 
នឹងទក់ទញ និងយលើកទកឹចតិតដលនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិយយគ្កនញងការយធវើយសវកមមអគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ យែើមបើជ ួ
ជុំរញញការអភិវឌ្ឍយៅតុំបន់ជនបទ និងយែើមបើអាចលតល់លទធភាពឲ្យប្បជាជនប្កើប្កយៅតុំបន់ជនបទកាន់ដតយប្ចើនប្គ្សួារ
មានអគ្គសិនើ កយៅយប្បើប្បាស់សប្មាប់បុំភែឺ ប្បកបរបរអាជើវកមម សបិបកមម នងិយប្បើជាលលប្បយយជន៍ែនទយទៀត យែើមបើ
យលើកកមពស់កប្មតិជើវភាពរស់យៅរបស់ប្បជាពលរែា ក៏ែូចជាយែើមបើជាលលប្បយយជន៍ទូយៅែល់សងគមជាតិ។ 

២.២ រចនាសមព័្ធប្គ្រ់ប្គ្ង  

ម.អ.ជ. ប្បតបិតតិការប្សបតាមលកខនតកិៈរបស់អគ្គសិនើកមពញជា និងមានលកខណៈសងគមកិចច និងមានគ្ណនើ
ដ្ឋច់យដ្ឋ ដ ក។ 

២.៣  រណ្ណា លយ័  

ម.អ.ជ. ក៏មានបណាណ ល័ សប្មាប់សាធារណជន ដែលមានបុំណងចង់ ល់ែងឹពើកមមវធិើរបស់ ម.អ.ជ. 
របា ការណ៍ និងការរញញដលែផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគ្គសិនើយឆ្ព េះយៅប្បជាពលរែាយៅជនបទកនញងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជា។ 

 
 

                                                           
1 យសចកតើសយប្មចយលខ ០៨៩៨សសរ.អក.រប ចញេះនថៃទើ១២ ដខកញ្ា  ឆ្ន ុំ២០១២ សតើពើការកុំណតថ់ាន ក់អងគភាពមូលនិធិអគ្គិសនើភាវូបនើ កមម
ជនបទកនញងអងគការយលខ និងរចនាសមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងអគ្គិសនើកមពញជា។  



11 

  
 

២.៤  អាសយោឋ ្  

 អាស ដ្ឋា ន ម.អ.ជ. សថតិយៅអាគ្នរយលខ២០៥ លែូវជាតយិលខ៥ សង្ហា ត់គ្ើ ូដម៉ាប្តយលខ៦ ខណឌ បស្ែើដកវ 
រាជធានើភនុំយពញ។ យគ្ ទុំព័ររបស់ ម.អ.ជ. គ្ឺ www.ref.gov.kh ។ 

 

 
 

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

ប្បភពមូលនិធែិល់ ម.អ.ជ.2 មានែូចខាងយប្កាម៖       

១. កញ្ច ប់ថវកិាសងគមកិចចដែលបានយប្គ្នងកនញងបញ្ា ើនថែលក់អគ្គិសនើរបស់អគ្គិសនើកមពញជា និងអុំយណា ែនទ
យទៀតរបស់អគ្គិសនើកមពញជា ប្បសិនយបើមាន។ 

២. អុំយណា  នងិជុំន ួឥតសុំណងដែលប្បភព និងលកខខណឌ ននការលាល់ប្តូវបានទទលួការឯកភាពពើ
ប្កសួងដរ ៉ា នងិថាមពល និងប្កសួងយសែាកិចច និង រិញ្ាវតថញ។ 

៣. ថវកិាពើរាជរដ្ឋា ភបិាលកមពញជា។  

២.៦ ថវិកាជំ្យួផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បា្ទទួល ្ិងគប្រើប្បាស ់

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. ទទួលបានថវកិាពើអគ្គសិនើកមពញជាចុំននួ ៨៤ លានែញលាែ រអាយមរកិ សប្មាប់អនញវតតន៍កមមវធិើ 
រញញដលែផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនើយឆ្ព េះយៅប្បជាពលរែាយៅជនបទ។ ថវកិាទទួលបានពើអគ្គសិនើកមពញជាក៏សប្មាប់ចុំណា  
ប្បតិបតតការរបស់ ម.អ.ជ. លងដែរ។ 

ថវកិាទទលួបានយនេះ ម.អ.ជ. បាន កយៅយប្បើប្បាស់កនញងការអនញវតតកមមវធិើរញញដលែផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគ្គសិនើយឆ្ព េះ
យៅប្បជាពលរែាយៅជនបទ ែូចខាងយប្កាម៖ 
                                                           
2 ប្ពេះរាជប្កឹតយយលខ នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ ចញេះនថៃទើ២២ ដខសើហា ឆ្ន ុំ២០១២ សតើពើវយិសាធនកមមយលើមាប្តា២ មាប្តា៥ និងមាប្តា៧ ននប្ពេះ
រាជប្កឹតយយលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចញេះនថៃទើ០៤ ដខធនូ ឆ្ន ុំ២០០៤ សាើពើការបយងាើត ម.អ.ជ. និងយលើមាប្តា៤ថមើននប្ពេះរាជប្កឹតយយលខ នស/រកត/
០១០៨/០៦៤ ចញេះនថៃទើ២៨ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០០៨ សតើពើវយិសាធនកមមមាប្តា៤ ននប្ពេះរាជប្កឹតយយលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចញេះនថៃទើ៤ ដខធនូ ឆ្ន ុំ
២០០៤ សតើពើការបយងាើត ម.អ.ជ.។ 
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១. កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក។  
២. កមមវធិើប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពេះអាទិតយតាមលាេះ។  
៣. កមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ។ 
៤. កមមវធិើលតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់នថែលក់អគ្គសិនើ ែល់អនកកាន់អាជ្ាបណណយធវើអាជើវកមមអគ្គសិនើ 

ដែលបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនើជាមួ ប្បព័នធបណាត ញជាតិ យែើមបើបនថ នថែលក់អគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក 
យៅតុំបន់ជនបទ កនញងប្កបខណឌ ននដលនការ ញទធសាង្គសតបនថ អប្តា នងិគ្មាែ តនថែលក់អគ្គសិនើយៅកនញងប្ពេះ
រាជាណាចប្កកមពញជាសប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០ តាមបណាត យខតតនងិរាជធានើ។  

៥. កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌។ 
៦. កមមវធិើលតល់ការលគត់លគង់អគ្គិសនើសប្មាប់បូមទឹកយធវើកសកិមម។ 
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ជំពូកទី៣  
ព័ត៌មា្សរពីីគោលរណំង គរសកកមម ្ិងកមមវិធីរញុផ្លែផ្កា ន្ការអភិវឌ្ឍអគ្គសិ្ីគ ព្ ោះ 

គៅប្រជាពលរដ្ឋគៅជ្រទររសម់លូ្ធិិអគ្គិស្ីភាវរូ្យីកមមជ្រទ 
 

៣.១ គោលរណំង  

យគ្នលបុំណងរបស់ ម.អ.ជ.3 មានែូចខាងយប្កាម៖ 

១. ជុំរញញឲ្យមានសមធម៌កនញងការទទួលយសវកមមអគ្គសិនើ យដ្ឋ ជួ ឲ្យប្បជាជនយៅជនបទបានទទួលអគ្គសិនើ 
យប្បើប្បាស់តាមនថែ ដែលអាចជាវបានសប្មាប់យសែាកិចច សងគម និងលុំយៅដ្ឋា ន រមួចុំដណកកាត់បនថ ភាព
ប្កើប្ក។  

២. ជុំរញញ និងយលើកទឹកចិតាដលនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិយិយគ្យធវើយសវកមមអគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ ប្បកបយដ្ឋ  
ចើរភាព ជាពិយសសកនញងការអនញវតាបយចចកវទិាថមើ និងថាមពលកយកើតយ ើងវញិដែលមានលកខណៈបយចចកយទស 
និង ណិជាកមមសមប្សប។ 

៣.២ គរសកកមម 

ម.អ.ជ. មានយបសកកមម ែូចខាងយប្កាម៖ 

១. ជប្មុញវសិាលភាពអគ្គិសនើភាវូបនើ កមមជនបទប្បកបយដ្ឋ សមភាព យដ្ឋ សប្មួលឲ្យប្បជាពលរែា
ជនបទទទួលបានអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់ជាលកខណៈយសែាកិចច សងគមកចិច នងិប្គ្ួសារ។ 

២. លតល់ការគ្នុំប្ទែល់ការយរៀបចុំ និងអនញវតតគ្យប្មាងអគ្គិសនើភាវូបនើ កមមជនបទ។ 
៣. លតល់ការគ្នុំប្ទ នងិជួ សប្មួលែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ករស់យៅតុំបន់ជនបទ អាចទទលួបានការតភាា ប់ចរនត  

អគ្គិសនើពើប្បព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនើ យដ្ឋ ការលតល់ប្បាក់កមចើអនញយប្គ្នេះគ្នម នការប្បាក់។ 
៤. លតល់ការគ្នុំប្ទ នងិជួ សប្មលួឲ្យប្គ្ួសារជនបទរស់យៅតុំបន់ដ្ឋច់ប្សយល ដែលដខែបណាា ញអគ្គិសនើ 

មិនទន់អាចពប្ងើកយៅែល់កនញងរ ៈយពល ូរ អាចទទលួបានអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់តាមរ ៈប្បព័នធថាមពល 
ពនែបឺ្ពេះអាទិតយតាមលាេះ។ 

៥. លតល់ការគ្នុំប្ទ នងិជួ សប្មលួឲ្យអនកលគត់លគង់អគ្គសិនើឯកជនយៅតុំបន់ជនបទដែលមានអាជ្ាបណណប្សប 
ចាប់ អាចមានទញនសប្មាប់យធវើការវនិិយយគ្ពប្ងើកយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនើឲ្យយពញដែនអាជ្ាបណណ 
ដចកច របស់ខែួន យែើមបើឲ្យប្បជាពលរែាប្គ្ប់ប្គ្សួារអាចភាា ប់ចរនតយប្បើប្បាស់តាមលទធភាពរបស់ខែួន។ 

៦. លតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់នថែលក់អគ្គសិនើែល់អនកកាន់អាជ្ាបណណយធវើអាជើវកមមអគ្គសិនើ ដែលបាន
ភាា ប់ប្បភពអគ្គសិនើជាមួ ប្បព័នធបណាត ញជាតិ យែើមបើបនថ នថែលក់អគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កយៅតុំបន់
ជនបទ កនញងប្កបខណឌ ននដលនការ ញទធសាង្គសតបនថ អប្តា នងិគ្មាែ តនថែលក់អគ្គិសនើកនញងប្ពេះរាជាណាចប្ក 
កមពញជាសប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០ តាមបណាត យខតតនិងរាជធានើ នងិ 

៧. លតល់ការគ្នុំប្ទ នងិជួ សប្មលួែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ករស់យៅតុំបន់ជនបទទទលួបានការលគត់លគង់អគ្គិសនើពើប្បព័នធ 
បណាត ញជាតិផ្កា ល់ សប្មាប់ការបូមទឹកយធវើកសិកមមយៅតនមែអនញយប្គ្នេះសប្មាប់ការយប្បើប្បាស់អគ្គិសនើយៅយពល 
 ប់ចប់ពើយមា៉ា ង ៩:00 ប់ ែល់យមា៉ា ង ៧:00ប្ពឹក នងិយៅតនមែធមមតាសប្មាប់ការយប្បើប្បាស់អគ្គសិនើយៅ
យពលនថៃចប់ពើយមា៉ា ង ៧:00ប្ពកឹ ែល់យមា៉ា ង ៩:00 ប់។  

                                                           
3 មាប្តា៣ ននប្ពេះរាជប្កឹតយយលខ នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចញេះនថៃទើ៤ ដខធនូ ឆ្ន ុំ២០០៤ សតើពើការបយងាើតសាថ បន័ ម.អ.ជ.។ 
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៨. ជប្មុញការយធវើ ណិជាកមមបយចចកវទិាថាមពលកយកើតយ ើងវញិ ដែលប្តូវបានទទលួសាគ ល់ជាលកខណៈ
បយចចកយទស និង ណិជាកមម។ 

អាប្ស័ នឹងលកខខណឌ ថវកិាដែល ម.អ.ជ. ទទួលបានពើប្បភពយលែងៗ ម.អ.ជ. នឹងយប្បើប្បាស់ឲ្យអស់លទធភាព 
នូវធនធានដែលខែួនមាន យែើមបើសយប្មចឲ្យបាននូវយបសកកមមខាងយលើ។  

៣.៣ កមមវធិីរញុផ្លែផ្កា ន្ការអភិវឌ្ឍអគ្គិស្ីគ ព្ ោះគៅប្រជាពលរដ្ឋគៅជ្រទ  

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. បានអនញវតតកមមវធិើ ែូចខាងយប្កាម៖ 

៣.៣.១ កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក 

យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ គ្ឺជួ ែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ករស់យៅតុំបន់ជនបទ យែើមបើឲ្យប្គ្សួារប្កើប្ករស់យៅតុំបន់
ជនបទអាចទទួលបានការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើពើប្បព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនើ យដ្ឋ ការលតល់ឥណទនអនញយប្គ្នេះគ្នម នការប្បាក់
ឲ្យប្គ្ួសារជនបទខចើ កយៅ៖ ១- បង់នថែភាា ប់ចរនតឲ្យអនកលគត់លគង់ ២- បង់នថែប្បាក់កក់ឲ្យអនកលគត់លគង់ ៣- ចុំណា យលើ
ការទិញ និងរា ដខែពើចុំណញ ចភាា ប់ចរនតមកែល់លាេះរបស់ខែួន និង៤- ចុំណា យលើការយរៀបចុំដខែបណាត ញ និងឧបករណ៍
អគ្គិសនើកនញងលាេះ យែើមបើតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើចូលលាេះ។  

៣.៣.២ កមមវធិើប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពេះអាទតិយតាមលាេះ  

យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ គ្ឺជួ សប្មួលឲ្យប្គ្ួសារជនបទរស់យៅតុំបន់ដ្ឋច់ប្សយល ដែលដខែបណាា ញ
អគ្គិសនើមិនទន់អាចពប្ងើកយៅែល់កនញងរ ៈយពល ូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់តាមរ ៈប្បព័នធថាមពលពនែ ឺ
ប្ពេះអាទតិយតាមលាេះ។  

៣.៣.៣ កមមវធិើជ ួទញនសប្មាប់ពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ 

យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ គ្ឺជួ សប្មួលឲ្យអនកលគត់លគង់អគ្គសិនើឯកជនយៅតុំបន់ជនបទ ដែលមានអាជ្ាបណណ 
ប្សបចាប់ អាចមានទញនសប្មាប់វនិិយយគ្ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើឲ្យយពញដែនអាជ្ាបណណដចកច របស់ 
ខែួន  យែើមបើឲ្យប្បជាពលរែាប្គ្ប់ប្គ្ួសារអាចមានភាា ប់ចរនតយប្បើប្បាស់តាមលទធភាពរបស់ខែួន។ 

៣.៣.៤ កមមវធិើលតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់នថែលក់អគ្គសិនើែល់អនកកាន់អាជ្ាបណណយធវើអាជើវកមមអគ្គសិនើ 
ដែលបានភាា ប់ប្បភពអគ្គសិនើជាម ួប្បព័នធបណាត ញជាត ិ យែើមបើបនថ នថែលក់អគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារ
ប្កើប្កយៅតុំបន់ជនបទកនញងប្កបខណឌ ននដលនការ ញទធសាង្គសតបនថ អប្តា នងិគ្មាែ តនថែលក់អគ្គសិនើ កនញង
ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជាសប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០ តាមបណាត យខតតនងិរាជធានើ 

យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ គ្ឺលតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់នថែលក់អគ្គសិនើែល់អនកកាន់អាជ្ាបណណយធវើ
អាជើវកមមអគ្គសិនើ ដែលបានភាា ប់ប្បភពអគ្គសិនើជាម ួប្បព័នធបណាត ញជាត ិយែើមបើបនថ នថែលក់អគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក 
យៅតុំបន់ជនបទ កនញងប្កបខណឌ ននដលនការ ញទធសាង្គសតបនថ អប្តា នងិគ្មាែ តនថែលក់អគ្គសិនើកនញងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជា 
សប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០ តាមបណាត យខតត នងិរាជធានើ។ 

៣.៣.៥ កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ (P2P for ID Poor HH)  

យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ គ្ឺជួ ែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌យៅតុំបន់ជនបទ យដ្ឋ ជ ួប្គ្សួារមាន 

ចុំណូលទប និងង្ហ រងលលប៉ាេះ ល់អាចទទលួបានការតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើពើប្បព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនើ យដ្ឋ ការលតល់
ថវកិាឧបតថមភធនចុំនួន ១០០ែញលាែ រអាយមរកិ កនញង១ប្គ្ួសារប្កើប្ក តាមរ ៈអនកកាន់អាជ្ាបណណសប្មាប់៖ ១- ចុំណា 
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យលើសមាភ រ និងពលកមមរា ដខែបណាត ញយសវកមមកនញងប្បដវង ១៥០ដម៉ាប្ត ពើចុំណញ ចភាា ប់ចរនតមកែល់លាេះប្គ្ួសារមានប័ណណ 
ប្កើប្ក និង ២-ចុំណា យលើសមាភ រ និងពលកមមតយមែើងសមាភ រអគ្គិសនើកនញងលាេះ យែើមបើតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើចូលលាេះ។  

កមមវធិើយនេះបានទទួលថវកិាជុំនួ ពើអគ្គិសនើកមពញជា (EDC) ចុំនួន 150,000 ែញលាែ រអាយមរកិ សប្មាប់អនញវតតន៍
កនញងយខតតយ ធិ៍សាត់ យខតតកុំពង់ឆ្ន ុំង និងបណាត យខតតែនទយទៀត។ ចុំននួយគ្នលយៅប្គ្ួសារប្កើប្កមានបណណសមធម៌ យប្គ្នង 
ទទួលលលយប្កាមកមមវធិើយនេះគ្ឺ 1,500 ប្គ្ួសារ។ 

៣.៣.៦ កមមវធិើលតល់ការលគត់លគង់អគ្គសិនើសប្មាប់បូមទកឹយធវើកសកិមម 

យគ្នលបុំណងននកមមវធិើយនេះ គ្ឺជួ សប្មួលែល់ប្គ្សួារប្កើប្ករស់យៅតុំបន់ជនបទទទួលបានការលគត់លគង់អគ្គិសនើ 
ពើប្បព័នធបណាត ញជាតិផ្កា ល់ សប្មាប់ការបូមទឹកយធវើកសកិមម យៅតនមែអនញយប្គ្នេះសប្មាប់ការយប្បើប្បាស់អគ្គសិនើយៅយពល
 ប់ចប់ពើយមា៉ា ង ៩:00 ប់ ែល់យមា៉ា ង ៧:00ប្ពឹក និងយៅតនមែធមមតាសប្មាប់ការយប្បើប្បាស់អគ្គសិនើយៅយពលនថៃចប់ពើ
យមា៉ា ង ៧:00ប្ពឹក ែល់យមា៉ា ង ៩:00 ប់។ 

៣.៤ លកខណៈវិ្ិចឆយ័សប្មារ់ការអ្វុតរកមមវិធី្មីួយៗ  

៣.៤.១ លកខណៈវនិចិឆ ័សប្មាប់កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក 

លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់ស ប្គ្នសអគ្គសិនើជនបទ នងិប្គ្សួារជនបទសប្មាប់ការអនញវតតកមមវធិើលតល់អគ្គិសនើ 
ែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក មានែូចខាងយប្កាម៖ 

ក. លកខណៈវនិចិឆ ័សប្មាប់ស ប្គ្នសអគ្គសិនើជនបទ 

 មានអាជ្ាបណណយធវើយសវកមមអគ្គិសនើយចញយដ្ឋ អាជ្ាធរអគ្គសិនើកមពញជា និងអាជ្ាបណណ 
មានអាណតតយិ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន ុំ។ 

 អនញវតតយៅតុំបន់ជនបទ និងតុំបន់ដែលមានការលគត់លគង់អគ្គសិនើពើប្បព័នធបណាត ញជាតិ។ 
 មានការកត់ប្តារបា ការណ៍គ្ណយន យប្តឹមប្តូវពើការយធវើអាជើវកមមអគ្គិសនើ។ 
  ល់ប្ពមប្បមូលប្បាក់បង់សងរ ុំលស់ និងយលារចូលគ្ណនើ ម.អ.ជ. តាមយពលកុំណត់។ 
  ល់ប្ពមទទួលខញសប្តូវចុំយ េះប្គ្ួសារជនបទ ដែលពញុំបង់ប្បាក់សងមក ម.អ.ជ. វញិ 

យលើកដលងដតមានការឯកភាពពើ ម.អ.ជ. ឲ្យលញបបុំណញ ល។ 
  ល់ប្ពមអនញវតត៖ ១- កិចចសនារវង ម.អ.ជ. នងិអនកកាន់អាជ្ាបណណ  កនញងការយប្បើប្បាស់ 

ឥណទនអនញយប្គ្នេះគ្នម នការប្បាក់ ២-កិចចសនាខចើឥណទនអនញយប្គ្នេះពើ ម.អ.ជ. សប្មាប់
តភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើយែើមបើយប្បើប្បាស់ ៣-យគ្នលការណ៍សប្មាប់អនញវតតកនញងការលតល់ឥណទន 
អនញយប្គ្នេះែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កយៅជនបទសប្មាប់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើ និងឯកសារចុំបាច់ 
 ក់ព័នធនានាជាមួ  ម.អ.ជ.។  

ខ. លកខណៈវនិចិឆ ័សប្មាប់ប្គ្សួារជនបទ 

 ប្គ្ួសារជនបទពញុំទន់តភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើ។ 
 ប្គ្ួសារជនបទមានបុំណងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើ ដែលរស់យៅកនញងតុំបន់មានការលគត់លគង់

អគ្គិសនើពើប្បព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 មានលុំយៅដ្ឋា នឋតិយឋរ និងមានសញវតថិភាពសប្មាប់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើ។ 
  ល់ប្ពមសងរ ុំលស់ប្បចុំដខកនញងរ ៈយពលយ៉ា ង ូរ ៣៦ដខ។ 
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 ឥណទនអនញយប្គ្នេះគ្នម នការប្បាក់ គ្ឺមិនយលើសពើ 480,000 យរៀល កនញង១ប្គ្ួសារ។  
  ល់ប្ពមអនញវតត៖ ១-កិចចសនាខចើឥណទនអនញយប្គ្នេះពើ ម.អ.ជ. សប្មាប់តភាា ប់ចរនត

អគ្គិសនើយែើមបើយប្បើប្បាស់ ២-យគ្នលការណ៍សប្មាប់អនញវតតកនញងការលតល់ឥណទនអនញយប្គ្នេះ
ែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កយៅជនបទសប្មាប់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើ និងឯកសារចុំបាច់ ក់ព័នធ 
នានាជាមួ  ម.អ.ជ.។  

៣.៤.២ លកខណៈវនិចិឆ ័សប្មាប់កមមវធិើប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពេះអាទតិយតាមលាេះ 

លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់អនញវតតកមមវធិើយនេះ មានែូចខាងយប្កាម៖  

ក.  ទញិ-លក់កនញងប្កបខ័ណឌ អនញយប្គ្នេះែល់ប្គ្សួារជនបទ សប្មាប់ប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពេះអាទតិយ 
តាមលាេះ អានញភាព ៨០វ៉ា ត់ 

 តុំបន់ជនបទដ្ឋច់ប្សយល ដែលដខែបណាា ញអគ្គិសនើមិនទន់អាចពប្ងើកយៅែល់កនញង 
រ ៈយពល ូរ នងិជាតុំបន់ពញុំមានដលនការពប្ងើកដខែបណាត ញយៅែល់យ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន ុំ 
ខាងមញខ។ 

 លក់ និងតយមែើងប្បព័នធែល់ប្គ្ួសារជនបទ នងិវតតអារាមយៅតុំបន់ជនបទទូទុំងប្បយទស 
កមពញជា។ លក់ និងតយមែើងឲ្យកនញង ១ប្គ្សួារ ១ប្បព័នធ ឬវតតអារាមមួ  ១ប្បព័នធ។ 

 លតល់ប្បាក់ឧបតថមភធនចុំនួន ១០០ែញលាែ រអាយមរកិ កនញង១ប្បព័នធ ែល់អនកទញិ យែើមបើជួ 
កាត់បនថ ការទូទត់នថែទិញប្បព័នធមួ ដលនក។ 

 អនកទិញប្តូវបង់តនមែសល់នននថែប្បព័នធ (តនមែសល់ ជានថែយៅសល់បនាា ប់ពើកាត់បនថ 
ប្បាក់ឧបតថមភធន ១០០ែញលាែ រអាយមរកិ កនញង១ប្បព័នធ) មក ម.អ.ជ. វញិកនញងរ ៈយពល 
៤ឆ្ន ុំ។ ចុំយ េះវតតអារាម គ្ឺតប្មូវឲ្យបង់តនមែសល់នននថែប្បព័នធផ្កត ច់ដតមតង។ យប្កា យពល
បង់សងប្គ្ប់ចុំនួន ប្បព័នធយនេះនឹងកាែ  ជាកមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

 អនកទិញអាចយប្ជើសយរ ើសជយប្មើសបង់តនមែសល់នននថែប្បព័នធ កនញងចុំយណាមជយប្មើសចុំនួន
៣ គ្ឺ៖ ជយប្មើស ទើ១-បង់ប្គ្ប់ចុំនួនដតមាងននតនមែសល់ ឬជយប្មើសទើ២-បង់សងរ ុំលស់
តនមែសល់យរៀងរាល់ ៦ដខមាង រ ូតែល់ប្គ្ប់ចុំនួនសប្មាប់រ ៈយពល ៤ឆ្ន ុំ ឬជយប្មើសទើ
៣- បង់សងរ ុំលស់តនមែសល់យរៀងរាល់ ២ដខមតង រ ូតែល់ប្គ្ប់ចុំនួនសប្មាប់រ ៈយពល 
៤ឆ្ន ុំ។  

 ពញុំតប្មូវឲ្យអនកទិញបង់ប្បាក់ជាមញនយ ើ ។ ការបង់ប្បាក់យលើកទើ១ គ្ឺប្តូវបង់យៅនថៃដ្ឋក់
ឲ្យែុំយណើ រការយប្បើប្បាស់ប្បព័នធដែលបានតយមែើង។ ការបង់យនេះ គ្ឺប្តូវបង់ឲ្យអនកលក់ ឬ
ឲ្យតុំណាងប្សបចាប់របស់អនកលក់។ 

 ការបង់រ ុំលស់យនេះ ពញុំប្តូវបានអនញញ្ា តឲ្យគ្តិការប្បាក់យ ើ ។  
 ការែឹកជញ្ាូ នពើឃ្ែ ុំងយៅតយមែើង ការតយមែើង ការប្បមូលប្បាក់សងរ ុំលស់ និងការដថទុំ

ប្បព័នធែល់ទើតាុំង អនកទិញ អនញវតតតាមរ ៈប្កុម  ញនកនញងប្សកុមួ ។ 
 ចុំណា យលើការែឹកជញ្ាូ នពើឃ្ែ ុំងយៅតយមែើង ការតយមែើង ការប្បមូលប្បាក់សងរ ុំលស់ 

និងការដថទុំប្បព័នធែល់ទើតាុំងអនកទិញ ជាបនាញករបស់ ម.អ.ជ.។ 
 អនកទិញប្តូវ ល់ប្ពមអនញវតតកចិចសនា នងិឯកសារលែូវចាប់នានាជាមួ  ម.អ.ជ.។ 
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ខ.  ទញិ-លក់កនញងប្កបខ័ណឌ អនញយប្គ្នេះែល់ប្គ្សួារជនបទ សប្មាប់ឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា យដ្ឋ ប្បព័នធ
ថាមពលពនែបឺ្ពេះអាទតិយតាមលាេះ អានញភាព ២០០វ៉ា ត់ នងិអានញភាព ៣២៥វ៉ា ត់ 

 តុំបន់ជនបទដ្ឋច់ប្សយល ដែលដខែបណាា ញអគ្គិសនើមិនទន់អាចពប្ងើកយៅែល់កនញង 
រ ៈយពល ូរ នងិជាតុំបន់ពញុំមានដលនការពប្ងើកដខែបណាត ញយៅែល់យ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន ុំ 
ខាងមញខ។ 

 លក់ និងតយមែើងប្បព័នធែល់ប្គ្ួសារជនបទ នងិវតតអារាមយៅតុំបន់ជនបទទូទុំងប្បយទស 
កមពញជា។ លក់ និងតយមែើងឲ្យកនញង ១ប្គ្សួារ ១ប្បព័នធ ឬវតតអារាមមួ  ១ប្បព័នធ។ 

 លតល់ប្បាក់ឧបតថមភធនចុំនួន ២០០ែញលាែ រអាយមរកិ កនញង១ប្បព័នធ ែល់អនកទិញ យែើមបើជួ 
កាត់បនថ ការទូទត់នថែទិញប្បព័នធមួ ដលនក។ 

 អនកទិញប្តូវបង់តនមែសល់នននថែប្បព័នធ (តនមែសល់ ជានថែយៅសល់បនាា ប់ពើកាត់បនថ 
ប្បាក់ឧបតថមភធន ២០០ែញលាែ រអាយមរកិ កនញង១ប្បព័នធ) មក ម.អ.ជ. វញិកនញងរ ៈយពល 
៤ឆ្ន ុំ។ ចុំយ េះវតតអារាម គ្ឺតប្មូវឲ្យបង់តនមែសល់នននថែប្បព័នធផ្កត ច់ដតមតង។ យប្កា យពល
បង់សងប្គ្ប់ចុំនួន ប្បព័នធយនេះនឹងកាែ  ជាកមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

 អនកទិញអាចយប្ជើសយរ ើសជយប្មើសបង់តនមែសល់នននថែប្បព័នធ កនញងចុំយណាមជយប្មើសចុំនួន
៣ គ្ឺ៖ ជយប្មើស ទើ១-បង់ប្គ្ប់ចុំនួនដតមាងននតនមែសល់ ឬជយប្មើសទើ២-បង់សងរ ុំលស់
តនមែសល់យរៀងរាល់ ៦ដខមាង រ ូតែល់ប្គ្ប់ចុំនួនសប្មាប់រ ៈយពល ៤ឆ្ន ុំ ឬជយប្មើសទើ
៣- បង់សងរ ុំលស់តនមែសល់យរៀងរាល់ ២ដខមតង រ ូតែល់ប្គ្ប់ចុំនួនសប្មាប់រ ៈយពល 
៤ឆ្ន ុំ។  

 ពញុំតប្មូវឲ្យអនកទិញបង់ប្បាក់ជាមញនយ ើ ។ ការបង់ប្បាក់យលើកទើ១ គ្ឺប្តូវបង់យៅនថៃដ្ឋក់
ឲ្យែុំយណើ រការយប្បើប្បាស់ប្បព័នធដែលបានតយមែើង។ ការបង់យនេះ គ្ឺប្តូវបង់ឲ្យអនកលក់ ឬ
ឲ្យតុំណាងប្សបចាប់របស់អនកលក់។ 

 ការបង់រ ុំលស់យនេះ ពញុំប្តវូបានអនញញ្ា តឲ្យគ្តិការប្បាក់យ ើ ។  
 ការែឹកជញ្ាូ នពើឃ្ែ ុំងយៅតយមែើង ការតយមែើង ការប្បមូលប្បាក់សងរ ុំលស់ និងការដថទុំ

ប្បព័នធែល់ទើតាុំងអនកទិញ អនញវតតតាមរ ៈប្កមុ  ញនកនញងប្សកុមួ ។ 
 ចុំណា យលើការែឹកជញ្ាូ នពើឃ្ែ ុំងយៅតយមែើង ការតយមែើង ការប្បមូលប្បាក់សងរ ុំលស់ និង 

ការដថទុំប្បព័នធែល់ទើតាុំងអនកទិញ ជាបនាញករបស់ ម.អ.ជ.។ 
 អនកទិញប្តូវ ល់ប្ពមអនញវតតកចិចសនា នងិឯកសារលែូវចាប់នានាជាមួ  ម.អ.ជ.។ 

គ្.  ប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពេះអាទតិយតាមលាេះអានញភាព ១០វ៉ា ត់ គ្លឺតល់ជាអុំយណា ែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក
រស់យៅតុំបន់ដ្ឋច់ប្សយល។  

៣.៤.៣ លកខណៈវនិចិឆ ័សប្មាប់កមមវធិើជ ួទញនពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់ការអនញវតតកមមវធិើយនេះដចកយចញជា ៣តុំបន់ ដលអកយលើែង់សញើយតប្បជាពលរែា 
ែូចខាងយប្កាម៖ 

តុំបន់ទើ១- តុំបន់មានប្បជាពលរែារស់យៅយប្ចើន ដែលមានប្បសទិធភាពយសែាកចិច  

ម.អ.ជ. លតល់ការធានាយលើការខចើឥណទនពើធនាគ្នរកនញងប្សកុរបស់អនកកាន់អាជ្ាបណណអគ្គិសនើយៅ  
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តុំបន់ជនបទ  យែើមបើ កយៅវនិិយយគ្យលើការអភិវឌ្ឍការលគត់លគង់អគ្គសិនើឲ្យយពញដែនអាជ្ាបណណ 
ដចកច របស់ខែួន។  

លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់តុំបន់ទើ១ មានែូចខាងយប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវមានអាជ្ាបណណយធវើយសវកមមអគ្គសិនើ ដែលមានសញពលភាពយចញ
យដ្ឋ អាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា និងអាជ្ាបណណប្តូវមានអាណតតិយ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន ុំ ចប់ពើកាល
បរយិចឆទខចើប្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវមានការកត់ប្តារបា ការណ៍គ្ណយន យប្តឹមប្តូវ យលើការយធវើអាជើវកមម 
អគ្គិសនើ។ 

៣. ប្បាក់កមចើយនេះ សប្មាប់ដតការវនិិយយគ្យលើយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ 
ដែលភាា ប់ពើប្បព័នធបណាត ញជាតិ ឬការលគត់លគង់អគ្គិសនើពើប្បព័នធបណាត ញយទល។ 

៤. អនកកាន់អាជ្ាបណណអាចយប្បើប្បាស់ប្បាក់កមចើយនេះ សប្មាប់វនិិយយគ្យលើយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធ
លគត់លគង់អគ្គសិនើតង់សយញងមធយម (Medium Voltage - MV) និងតង់សយញងទប (Low 
Voltage - LV) កនញងដែនអាជ្ាបណណរបស់ខែួន ទុំងសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធ 
អគ្គសិនើថមើ នងិទុំងសប្មាប់ការដកលមអយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គសិនើដែលមានប្សាប់ យៅកនញង
ដែនអាជ្ាបណណរបស់ខែួន។ 

៥. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវ ល់ប្ពមចញេះកិចចសនា នងិឯកសារលែូវចាប់នានាជាមួ អគ្គិសនើ
កមពញជាសប្មាប់ការធានាយលើការខចើប្បាក់ពើធនាគ្នរ នងិជាមួ ធនាគ្នរសប្មាប់ការខចើប្បាក់។ 

៦. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវមានការឯកភាពពើអាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជាយលើលកខខណឌ  ដែលខែួនប្តូវ 
អនញវតតន៍ជាមួ អគ្គិសនើកមពញជាកនញងកិចចសនាធានាការខចើប្បាក់ពើធនាគ្នរ រាប់ទុំងការ ល់
ប្ពមយលារអាជ្ាបណណឲ្យអគ្គិសនើកមពញជា កនញងករណើ ដែលខែួនមិនបានសងប្បាក់តាមការកុំណត់។ 

៧. ប្បភពថវកិា គ្ឺពើធនាគ្នរកនញងប្សុក។ 

តុំបន់ទើ២- តុំបន់មានប្បជាពលរែារស់យៅមធយម ដែលការយធវើអាជើវកមមលគត់លគង់អគ្គសិនើអាចពញុំ
ចុំយណញ ប្បសនិយបើអនកលគត់លគង់អគ្គសិនើប្តវូបង់ការប្បាក់យលើយែើមទញនវនិយិយគ្ 

ម.អ.ជ. លតល់ថវកិាជ ួទញនគ្នម នការប្បាក់សប្មាប់វនិយិយគ្យលើការអភិវឌ្ឍការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅ 
តុំបន់ជនបទដែលមានែង់សញើយតប្បជាពលរែារស់យៅមធយម។ 

លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់តុំបន់ទើ២ មានែូចខាងយប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវមានអាជ្ាបណណយធវើយសវកមមអគ្គសិនើ ដែលមានសញពលភាពយចញ
យដ្ឋ អាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា និងអាជ្ាបណណប្តូវមានអាណតតិយ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន ុំ ចប់ពើកាល
បរយិចឆទខចើប្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវមានការកត់ប្តារបា ការណ៍គ្ណយន យប្តឹមប្តូវ យលើការយធវើអាជើវកមម 
អគ្គិសនើ។ 

៣. ប្បាក់កមចើយនេះ សប្មាប់ដតវនិិយយគ្យលើការអភិវឌ្ឍយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅ
តុំបន់ជនបទដែលលគត់លគង់អគ្គសិនើពើប្បព័នធបណាត ញប៉ាញយណាណ េះ។ 

៤. អនកកាន់អាជ្ាបណណអាចយប្បើប្បាស់ប្បាក់កមចើយនេះ សប្មាប់វនិិយយគ្យលើការអភិវឌ្ឍយ ដ្ឋា -
រចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនើ MV និង LV យៅកនញងដែនអាជ្ាបណណរបស់ខែួន ទុំងសប្មាប់ការ
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អភិវឌ្ឍយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គិសនើថមើ និងទុំងសប្មាប់ការដកលមអយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គិសនើ 
ដែលមានប្សាប់យៅកនញងដែនអាជ្ាបណណរបស់ខែួន។ 

៥. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវដ្ឋក់ កយយសនើសញុំប្បាក់កមចើយនេះ ពើ ម.អ.ជ. យដ្ឋ មានភាា ប់ជាមួ នូវ 
(i)- ដលនការអភិវឌ្ឍន៍គ្យប្មាងលមអិត (ii)- បញ្ា ើបា៉ា ន់សាម នតនមែសមាភ រអគ្គិសនើសប្មាប់ការ 
អភិវឌ្ឍគ្យប្មាង (iii)- ចាប់ចមែងឯកសារអាជ្ាបណណ និងការដកសប្មួល ក់ព័នធទុំងអស់ 
(iv)- របា ការណ៍ចុំណូល-ចុំណា -បញ្ា ើអចលនប្ទពយ និងយែើមទញនដែលបានវនិិយយគ្
យលើយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គិសនើ (v)- លិខិតយសនើសញុំការឯកភាពពើអាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា កនញង 
ការយលារអាជើវកមមអគ្គិសនើដែលមានកនញងអាជ្ាបណណឲ្យយៅអគ្គិសនើកមពញជា កនញងករណើ អនកកាន់ 
អាជ្ាបណណមិនបានសងប្បាក់ ែូចមានកនញងកចិចសនារវង ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជ្ាបណណ 
និង (vi)- ឯកសារែនទយទៀតដែល ម.អ.ជ. តប្មូវឲ្យអនកកាន់អាជ្ាបណណលតល់សប្មាប់ការពិនិតយ
យលើសុំយណើ សញុំប្បាក់កមចើយនេះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយ កយយសនើសញុំ នងិអនញម័តពើចុំននួទឹកប្បាក់កមចើសមប្សប ដែលប្តូវលតល់ឲ្យតាម
ែុំណាក់កាលនើមួ ៗ នងិចញេះ តថយលខាយលើកិចចសនាសប្មាប់ការទូទត់ប្បាក់ នងិការសង 
ប្បាក់មកវញិ យដ្ឋ យធវើការពិយប្គ្នេះយយបល់ជាមួ អាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា។ ចុំនួនទឹកប្បាក់ 
កមចើយនេះមិនយលើសពើ 300,000 (បើរ  ន់) ែញលាែ រអាយមរកិ។ អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវយចញ
យែើមទញនវនិិយយគ្យលើគ្យប្មាងយ៉ា ងតិច 20% នននថែយែើមវនិិយយគ្យលើគ្យប្មាង។ ម.អ.ជ. 
ប្តូវមានការឯកភាពពើអាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជាយលើលកខខណឌ នានា កនញងការយលារអាជ្ាប័ណណរបស់ 
អនកកាន់អាជ្ាបណណឲ្យយៅអគ្គសិនើកមពញជា កនញងករណើ អនកខចើមនិបានសងប្បាក់តាមការកុំណត់ 
ដែលអនកកាន់អាជ្ាបណណបានឯកភាព ែូចមានកនញងកិចចសនារវង ម.អ.ជ. និងអនកកាន់
អាជ្ាបណណ។ 

៧. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវដ្ឋក់ កយយសនើសញុំមក ម.អ.ជ. យដ្ឋ ភាា ប់នូវរបា ការណ៍វឌ្ឍនភាព
មកជាមួ  យែើមបើយសនើសញុំទូទត់ប្បាក់កមចើយនេះ។ ម.អ.ជ. យលាៀងផ្កា ត់វឌ្ឍនភាពការង្ហរ និងយធវើ
ការលតល់តាមែុំណាក់កាលៗ យដ្ឋ ដលអកយលើវឌ្ឍនភាពការង្ហរ។ ម.អ.ជ. ប្តូវយចញលិខតិ
ទទួលសាគ ល់ពើចុំនួនទឹកប្បាក់កមចើ ដែល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវញិ យៅយពលអនកកាន់
អាជ្ាបណណបានបង់រ ុំលស់សងប្បាក់កមចើមក ម.អ.ជ. វញិប្គ្ប់ចុំនួន។ 

៨. ប្បាក់កមចើដែលបានលតល់យប្កាម នតការយនេះ ពញុំមានគ្ិតការប្បាក់យ ើ ។ 
៩. ចុំនួនទឹកប្បាក់ឲ្យខចើយនេះ គ្ឺមនិយលើសពើ 300,000 (បើរ  ន់) ែញលាែ រអាយមរកិ កនញង ១គ្យប្មាង។ 

អនកកាន់អាជ្ាបណណអាចយសនើសញុំអនញវតតគ្យប្មាងថមើយទៀតបាន យពលចុំបាច់។ 
១០. ករណើ អនកកាន់អាជ្ាបណណមានអាជ្ាបណណយ ើ  ចុំននួទឹកប្បាក់កមចើយនេះ គ្ឺមិនយលើសពើ 

50% ននតនមែយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គសិនើដែលមានប្សាប់របស់អនកកាន់អាជ្ាបណណ  យយង
តាមការវ តនមែរបស់អាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា។ កនញងករណើ អនកកាន់អាជ្ាបណណថមើ ចុំនួនទឹក
ប្បាក់កមចើ គ្ឺមនិយលើសពើ 60% ននតនមែយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គិសនើ ដែលបានយសនើសញុំរបស់
អនកកាន់អាជ្ាបណណ យយងតាមការវ តនមែរបស់អាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា។ 

១១. រ ៈយពលសងប្បាក់មក ម.អ.ជ. វញិ គ្ឺមិនយលើសពើ ៨ឆ្ន ុំ ឬ មិនយលើសពើអាណតតិអាជ្ាបណណ 
គ្ិតចប់ពើកាលបរយិចឆទដ្ឋក់ កយខចើប្បាក់។ 

១២. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវ ល់ប្ពមអនញវតតកិចចសនា និងឯកសារលែូវចាប់នានាជាមួ  ម.អ.ជ.។ 
១៣. ប្បភពថវកិា គ្ឺពើអគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់។ 
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តុំបន់ទើ៣- តុំបន់មានប្បជាពលរែារស់យៅតចិតចួ ដែលការយធវើអាជើវកមមលគត់លគង់អគ្គសិនើមនិចុំយណញ 
លញេះប្តាដតមានការលតល់ប្បាក់ឧបតថមភធនម ួដលនក យលើយែើមទញនវនិយិយគ្យ ដ្ឋា រចនា ស
មព័នធអគ្គសិនើ 

ម.អ.ជ. លតល់ប្បាក់ឧបតថមភធនមួ ដលនកពើយលើថវកិាជួ ទញនគ្នម នការប្បាក់សប្មាប់ពប្ងើក និងដក
លមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ។ ទឹកប្បាក់សរញបទុំងប្បាក់ឧបតថមភ និងថវកិាជួ ទញនគ្នម ន 
ការប្បាក់ យៅថា "ប្បាក់ជុំន ួ"។ 

លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់តុំបន់ទើ៣ មានែូចខាងយប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវមានអាជ្ាបណណយធវើយសវកមមអគ្គសិនើ ដែលមានសញពលភាពយចញ
យដ្ឋ អាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា និងអាជ្ាបណណប្តូវមានអាណតតិយ៉ា ងតិច ៥ឆ្ន ុំ ចប់ពើកាល
បរយិចឆទខចើប្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជ្ាបណណ ប្តូវមានការកត់ប្តារបា ការណ៍គ្ណយន យប្តមឹប្តវូយលើការយធវើអាជើវកមម 
អគ្គិសនើ។ 

៣. ប្បាក់ជុំនួ យនេះ សប្មាប់ដតវនិិយយគ្យលើការអភិវឌ្ឍយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅ
តុំបន់ជនបទ ដែលលគត់លគង់អគ្គិសនើពើប្បព័នធបណាត ញប៉ាញយណាណ េះ និងដែលប្តូវបានវ តនមែ 
យដ្ឋ  ម.អ.ជ. ថាជាតុំបន់អនញយប្គ្នេះ។ 

៤. អនកកាន់អាជ្ាបណណអាចយប្បើប្បាស់ប្បាក់ជុំនួ យនេះ សប្មាប់វនិិយយគ្យលើការអភិវឌ្ឍយ ដ្ឋា -
រចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនើ MV និង LV យៅកនញងដែនអាជ្ាបណណរបស់ខែួន។ 

៥. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវដ្ឋក់ កយយសនើសញុំប្បាក់ជុំនួ ពើ ម.អ.ជ. យដ្ឋ មានភាា ប់ជាម ួនូវ 
(i)- ដលនការអភិវឌ្ឍគ្យប្មាងលមអិត (ii)- បញ្ា ើបា៉ា ន់សាម នតនមែសមាភ រអគ្គិសនើសប្មាប់ការ
អភិវឌ្ឍគ្យប្មាង (iii)- ចាប់ចមែងឯកសារអាជ្ាបណណ និងការដកសប្មួល ក់ព័នធទុំងអស់ 
(iv)- របា ការណ៍ចុំណូល-ចុំណា -បញ្ា ើអចលនប្ទពយ និងយែើមទញនដែលបានវនិិយយគ្
យលើយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គិសនើ (v)- លិខិតយសនើសញុំការឯកភាពពើអាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា កនញង 
ការយលារអាជើវកមមអគ្គិសនើដែលមានកនញងអាជ្ាបណណឲ្យយៅអគ្គិសនើកមពញជា កនញងករណើ អនកកាន់ 
អាជ្ាបណណមិនបានសងប្បាក់ ែូចមានកនញងកចិចសនារវង ម.អ.ជ. នងិអនកកាន់អាជ្ាបណណ
និង (vi)- ឯកសារែនទយទៀតដែល ម.អ.ជ. តប្មូវឲ្យអនកកាន់អាជ្ាបណណលតល់ សប្មាប់ការ
ពិនិតយយលើសុំយណើ សញុំប្បាក់ជុំន ួយនេះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយ កយយសនើសញុំ និងអនញម័តពើចុំនួនទឹកប្បាក់ជុំនួ សមប្សបដែលប្តូវលតល់ឲ្យ
តាមែុំណាក់កាលនើមួ ៗ និងចញេះ តថយលខាយលើកចិចសនាសប្មាប់ការទូទត់ប្បាក់ នងិ
ការសងប្បាក់មកវញិ យដ្ឋ យធវើការពិយប្គ្នេះយយបល់ជាមួ អាជ្ាធរអគ្គសិនើកមពញជា។ ចុំននួ 
ទឹកប្បាក់ជុំន ួយនេះ មិនយលើសពើ 300,000 (បើរ  ន់) ែញលាែ រអាយមរកិ។ អនកកាន់អាជ្ាបណណ 
ប្តូវយចញយែើមទញនវនិិយយគ្យលើគ្យប្មាងយ៉ា ងតិច 20% នននថែយែើមវនិិយយគ្យលើគ្យប្មាង។ 
ម.អ.ជ. ប្តូវមានការឯកភាពពើអាជ្ាធរអគ្គសិនើកមពញជាយលើលកខខណឌ នានា កនញងការយលារ
អាជ្ាបណណរបស់អនកកាន់អាជ្ាបណណឲ្យយៅអគ្គិសនើកមពញជា កនញងករណើ អនកខចើមនិបានសងប្បាក់ 
តាមការកុំណត់ដែលអនកកាន់អាជ្ាបណណបានឯកភាព ែូចមានកនញងកិចចសនារវង ម.អ.ជ. 
និងអនកកាន់អាជ្ាបណណ។ 
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៧. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវដ្ឋក់ កយយសនើសញុំមក ម.អ.ជ. យដ្ឋ មានភាា ប់នូវរបា ការណ៍វឌ្ឍ
ន- ភាពមកជាមួ  យែើមបើយសនើសញុំទូទត់ប្បាក់ជុំនួ ។ ម.អ.ជ. យលាៀងផ្កា ត់វឌ្ឍនភាពការង្ហរ 
និងយធវើការលតល់តាមែុំណាក់កាលៗ យដ្ឋ ដលអកយលើវឌ្ឍនភាពការង្ហរ។ ម.អ.ជ. ប្តូវយចញ
លិខិតទទួលសាគ ល់ពើចុំនួនទឹកប្បាក់កមចើដែល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវញិ យៅយពលអនក
កាន់អាជ្ាបណណបានបង់រ ុំលស់សងប្បាក់កមចើមក ម.អ.ជ. វញិប្គ្ប់ចុំនួន។ ទកឹប្បាក់ដែល 
ម.អ.ជ. បានឧបតថមភយៅកនញងប្បាក់ជុំនួ យនេះ មិនតប្មូវឲ្យសងវញិយទ។ 

៨. ប្បាក់កមចើដែលបានលតល់យប្កាម នតការយនេះ ពញុំមានគ្ិតការប្បាក់យ ើ ។ 
៩. ចុំនួនទកឹប្បាក់ជុំន ួ គ្ឺមនិយលើសពើ 300,000 (បើរ  ន់) ែញលាែ រអាយមរកិ កនញង ១គ្យប្មាង។ 

អនកកាន់អាជ្ាបណណអាចយសនើសញុំអនញវតតគ្យប្មាងថមើយទៀតបានពើ ម.អ.ជ. យពលចុំបាច់។ 
១០. ករណើ អនកកាន់អាជ្ាបណណមានអាជ្ាបណណយ ើ  ចុំនួនទកឹប្បាក់ឧបតថមភធន គ្មឺិនយលើសពើ 

30% ននតនមែគ្យប្មាង នងិចុំននួទកឹប្បាក់កមចើ គ្ឺមនិយលើសពើ 50% ននតនមែយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធ 
អគ្គិសនើដែលមានប្សាប់របស់អនកកាន់អាជ្ាបណណ យយងតាមការវ តនមែរបស់អាជ្ាធរ
អគ្គិសនើកមពញជា។ កនញងករណើ អនកកាន់អាជ្ាបណណថមើ ចុំនួនទឹកប្បាក់ឧបតថមភធន គ្ឺមិនយលើសពើ 
30% ននតនមែគ្យប្មាង នងិចុំននួទឹកប្បាក់កមចើ គ្ឺមនិយលើសពើ 50% ននតនមែយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធ 
អគ្គិសនើដែលបានយសនើសញុំរបស់អនកកាន់អាជ្ាបណណ យយងតាមការវ តនមែរបស់អាជ្ាធរ
អគ្គិសនើកមពញជា។ 

១១. រ ៈយពលសងប្បាក់មក ម.អ.ជ. វញិ គ្ឺមិនយលើសពើ ៨ឆ្ន ុំ ឬ មិនយលើសពើអាណតតិអាជ្ាបណណ 
គ្ិតចប់ពើកាលបរយិចឆទដ្ឋក់ កយខចើប្បាក់។ 

១២. អនកកាន់អាជ្ាបណណប្តូវ ល់ប្ពមអនញវតតកិចចសនា និងឯកសារលែូវចាប់នានាជាមួ  ម.អ.ជ.។ 
១៣. ប្បភពថវកិា គ្ឺពើអគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់។ 

៣.៤.៤ លកខណៈវនិចិឆ ័សប្មាប់កមមវធិើលតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់នថែលក់អគ្គសិនើ ែល់អនកកាន់
អាជ្ាបណណយធវើអាជើវកមមអគ្គសិនើដែលបានភាា ប់ប្បភពអគ្គសិនើជាម ួប្បព័នធបណាត ញជាត ិ យែើមបបនថ  
នថែលក់អគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កយៅតុំបន់ជនបទ កនញងប្កបខណឌ ននដលនការ ញទធសាង្គសតបនថ អប្តា 
នងិគ្មាែ តនថែលក់អគ្គសិនើយៅកនញងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពញជាសប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០ តាម 
បណាត យខតត នងិរាជធានើ 

កមមវធិើអនញវតតន៍សប្មាប់ដតការលគត់លគង់អគ្គិសនើពើប្បព័នធបណាត ញជាតិ ែូចយនេះលកខណៈវនិចិឆ័ គ្ឺ
ដលអកតាមយសចកតើសយប្មចរបស់អាជ្ាធរអគ្គសិនើកមពញជាជាបនតបនាា ប់4។  

៣.៤.៥ លកខណៈវនិចិឆ ័សប្មាប់កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ 

លកខណៈវនិិចឆ័ សប្មាប់ការអនញវតតន៍កមមវធិើយនេះ មានែូចខាងយប្កាម៖ 

ក សប្មាប់អនកកាន់អាជ្ាបណណ 

 មានអាជ្ាបណណយធវើយសវកមមអគ្គិសនើយចញយដ្ឋ អាជ្ាធរអគ្គសិនើកមពញជា។ 

                                                           
4 យសចកតើសយប្មចសតើពើការកុំណតន់ើតិវធិើសប្មាបអ់នញវតតការឧបតថមភធន យែើមបើបនថ នថែអគ្គិសនើរវងអាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជា និងអគ្គិសនើកមពញជា
យលខ០១១សរ.១៦អអក ចញេះនថៃទើ២៦ ដខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៦។ 
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 កមមវធិើអនញវតតយៅតុំបន់ជនបទកនញងយខតតយ ធិ៍សាត់ បាត់ែុំបង ឧតតរមានជ័  យខតតកុំពង់
ឆ្ន ុំង យខតតសាឹងដប្តង និងបណាត យខតតែនទយទៀត និងអនកកាន់អាជ្ាបណណទទួលការលគត់លគង់ 
អគ្គិសនើពើប្បព័នធបណាត ញជាតិ។ 

  ល់ប្ពមតភាា ប់ចរនតកមាែ ុំងដត ៥ ឬ ១០អុំដពរប៉ាញយណាណ េះ ែល់អនកទទលួលល។ 
  ល់ប្ពមលតល់ និងតយមែើងសមាភ រអគ្គិសនើកនញងលាេះ ែូចខាងយប្កាម៖ 

- ប្បអប់ដចកច ចរនតជ័រមានយជើង DIN  )ចង្ហា ក់យជើងឌ្ើសយញងទ័រ ( ឬ ប្បអប់យឈ្ើ
ចុំនួន ១កុំយបែរ  

- ឌ្ើសយញងទ័រពើរប៉ាូល កមាែ ុំង ១០អុំដពរ ចុំននួ ១ប្គ្នប់ 
- ន្ ប់ចរនតសប្មាប់ស កបនតចរនតយចញ  ប្ពើ យភែើង  អុំដពរ១០កមាែ ុំង  ចុំនួន ១ប្គ្នប់ 

- កនាញ អុំពូលបុំភែឺ ចុំនួន ២ប្គ្នប់ 

- កញងតាក់ចុំនួន ២ប្គ្នប់ 

- អុំពូលបុំភែឺ LED ចុំនួន២ អានញភាពអបបរមា ៥វ៉ា ត់ ភែញចពនែអឺបបរមា 70 lumen 
កនញង១វ៉ា ត់  

- ដខែចមែងទង់ដែងយប្សាម PVC មញខកាត់ 2x1.5mm2  ប្បដវង ២០ដម៉ាប្ត ធន់សើ
តញណា ភាព 110oC 

- ប្គ្នប់ Clip វ កឹបដខែចមែង។ 

  ល់ប្ពមលតល់ និងតយមែើងដខែបណាត ញយសវកមម ែូចខាងយប្កាម៖ 

- លតល់ និងតយមែើងដខែបណាត ញយសវកមមពើចុំណញ ចភាា ប់ចរនតនា កិាសាង់យលើបយង្ហគ ល 
មកែល់លាេះ៖ ដខែចមែងទង់ដែងយប្សាម PVC មញខកាត់ 2x2.5mm2 ឬដខែចមែង
អាលញ មើញ៉ាូ មយប្សាម PVC មញខកាត់ 2x25mm2 (ករណើ ដខែបណាត ញយសវកមម 
មិនយលើស ១០០ដម៉ាប្ត ដខែចមែងអាលញ មើញ៉ាូ មមញខកាត់ 2x10mm2 អាចទទួល
 កបាន)។ 

- តយមែើងបយង្ហគ លយឈ្ើប្ទដខែចមែងកមពស់អបបបរមាពើ៤ យៅ ៥ដម៉ាប្ត និងគ្មាែ តអតបិរមា 
ពើ ២០ យៅ ៣០ដម៉ាប្ត។ បយង្ហគ លយនេះប្តូវដ្ឋុំចូលកនញងែើឲ្យបានរងឹមាុំ។ 

 ធានាថា សមាភ រអគ្គិសនើសប្មាប់ការតភាា ប់ចរនត ជាសមាភ រថមើទុំងអស់។ ការតភាា ប់ចរនត
អគ្គិសនើ ដែលយប្បើសមាភ រមនិថមើ គ្ឺពញុំអាចទទលួប្បាក់ឧបតថមភធនយ ើ ។ 

  ល់ប្ពមអនញវតត៖ ១-កិចចសនារវង ២ភាគ្ើ (ម.អ.ជ. នងិអនកកាន់អាជ្ាបណណ) ថវកិា
ឧបតថមភធន )ជុំន ួឥតសុំណង (  សប្មាប់តភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើយប្បើប្បាស់ យប្កាមគ្យប្មាង 
ជុំនួ ដលអកយលើទនិនលល ២-កិចចសនារវង ៣ភាគ្ើ (ម.អ.ជ. អនកកាន់អាជ្ាបណណ និង
អនកទទលួលល) សប្មាប់តភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់ យប្កាមគ្យប្មាងជុំនួ ដលអកយលើ
ទិននលល និង៣-ឯកសារចុំបាច់ ក់ព័នធនានាជាមួ  ម.អ.ជ.។  

ខ សប្មាប់ប្គ្សួារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ (អនកទទលួលល) 

 ប្គ្ួសារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ ដែលបានកុំណត់អតតសញ្ា ណកមមប្គ្សួារប្កើប្កពើប្កសួង 
ដលនការ។ 
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 ប្គ្ួសារជនបទពញុំទន់តភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើ។ 
 ប្គ្ួសារជនបទមានបុំណងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើ ដែលរស់យៅកនញងតុំបន់មានការលគត់លគង់

អគ្គសិនើពើប្បព័នធបណាត ញជាតកិនញងយខតតយគ្នលយៅ រមួមានយខតតយ ធិ៍សាត់ យខតតកុំពង់ឆ្ន ុំង 
និងបណាត យខតតែនទយទៀត។ 

 ប្គ្ួសារប្កើប្កប្តូវការដខែបណាត ញយសវកមមមនិយលើសពើ ១៥០ដម៉ាប្ត ពើចុំណញ ចភាា ប់ចរនត 
(នា កិាសាង់យលើបយង្ហគ ល) មកលាេះ។ 

 លុំយៅដ្ឋា នឋតិយឋរ នងិមានសញវតថិភាពសប្មាប់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើ។ 
  ល់ប្ពមបង់នថែភាា ប់ចរនត នងិនថែប្បាក់កក់ធានានថែយប្បើប្បាស់អគ្គសិនើសប្មាប់ការតភាា ប់ 

ចរនតកមាែ ុំង៥ ឬ ១០អុំដពរប៉ាញយណាណ េះ។ 
  ល់ប្ពមលតល់បយង្ហគ លយឈ្ើប្ទដខែចមែងកមពស់អបបបរមាពើ ៤ យៅ ៥ដម៉ាប្ត នងិគ្មាែ ត

អតិបរមាពើ បយង្ហគ លមួ យៅបយង្ហគ លមួ យទៀតពើ ២០ យៅ ៣០ដម៉ាប្ត។ 
  ល់ប្ពមអនញវតតកិចចសនារវង ៣ភាគ្ើ (ម.អ.ជ. អនកកាន់អាជ្ាបណណ និងអនកទទួល

លល)  សប្មាប់តភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់ យប្កាមគ្យប្មាងជុំនួ ដលអកយលើទនិនលល និង 
ឯកសារចុំបាច់ ក់ព័នធនានាជាមួ  ម.អ.ជ.។ 

៣.៤.៦ លកខណៈវនិចិឆ ័សប្មាប់កមមវធិើលតល់ការលគត់លគង់អគ្គសិនើសប្មាប់បូមទកឹយធវើកសកិមម 

កមមវធិើអនញវតតន៍សប្មាប់ដតការលគត់លគង់អគ្គិសនើពើប្បព័នធបណាត ញជាត ិ ែូចយនេះលកខណៈវនិិចឆ័  គ្ឺ
ដលអកតាមយសចកតើសយប្មច នងិនើតិវធិើសប្មាប់លតល់ការលគត់លគង់អគ្គិសនើសប្មាប់បូមទឹកយធវើកសិកមម5

របស់អគ្គសិនើកមពញជា និងអាជ្ាធរអគ្គិសនើកមពញជាជាបនតបនាា ប់។ 

៣.៥ ការផ្តងតងំ ម.អ.ជ. ជាភាា កង់ារឯករាជយ គដ្ើមបគីធវើជាសាកស ី្ងិវាយតនមែការគធវើគតសរ
គរាងចប្កអគ្គសិ្ីគដ្ើរគោយ Solar Photovoltaic (PV)  

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. បានទទួលការដតងតាុំងជាភាន ក់ង្ហរឯករាជយ យែើមបើយធវើជាសាកែើ និងវ តនមែការយធវើយតសត 
យរាងចប្កអគ្គសិនើយែើរយដ្ឋ  Solar PV អានញភាព 80MW យៅយខតតកុំពង់សព។ឺ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 នើតិវធិើសប្មាបល់តលក់ារលគតល់គង់អគ្គិសនើសប្មាបបូ់មទឹកយធវើកសិកមមឆ្ន ុំ២០១៦។ 
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ជំពូកទី៤ 
ព័ត៌មា្សរពីីវឌ្ឍ្ភាព សមទិធលល ្ងិការវភិាគ្ពីកមមវធិី្ីមយួៗផ្ដ្លបា្អ្វុតរ 

គោយមលូ្ធិិអគ្គិស្ភីាវូរ្ីយកមមជ្រទ 
 

ព័ត៌មានសតើពើវឌ្ឍនភាព សមទិធលល និងការវភិាគ្ពើកមមវធិើនើមួ ៗ ដែល ម.អ.ជ. បានអនញវតតកនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 
មានែូចខាងយប្កាម៖ 

៤.១ កមមវធិីលរលច់រ្រអគ្គសិ្ីដ្លប់្គ្សួារប្កីប្ក 

៤.១.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិការវភិាគ្ពើកមមវធិើ  

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. បានបនតអនញវតតកិចចសនាចុំនួន១ ដែលចញេះ តថយលខាជាមួ យសវករកនញងឆ្ន ុំ២០១៨ 
សប្មាប់ការតភាា ប់ចរនតថមើែល់ប្គ្ួសារជនបទ។ កិចចសនាយនេះ យប្បើថវកិាលតល់យដ្ឋ ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ (KfW)។ 
ចុំនួនប្គ្ួសារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើយប្កាមកិចចសនាយនេះមានចុំនួន ៥០០ប្គ្សួារ និងសមិទធលលទទលួបាន
កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានចុំនួនប្គ្សួារជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើចុំនួន ៤៦០ប្គ្ួសារ។ 

កិចចសនាខាងយលើ អនញវតតន៍សយប្មចបានដតចុំនួន ៤៦០ប្គ្សួារប៉ាញយណាណ េះ កនញងរ ៈយពលននកិចចសនា និងកចិចសនា 
ប្តូវបានបញ្ច ប់ ប្សបតាមសញពលភាពននអាណតតិកិចចសនា។ ព័ត៌មានសតើពើចុំនួនប្គ្ួសារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើ 
ជាប់កិចចសនា និងចុំនួនប្គ្សួារជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើតាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា នងិ
ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កកនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ១ 
ខាងយប្កាម។ 

តារាងទើ១៖ ព័ត៌មានសតើពើចុំននួប្គ្សួារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើជាប់កចិចសនា នងិចុំននួប្គ្សួារ
ជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើតាមយខតតនើម ួៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរ 
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល.រ យខតត ចុំននួប្គ្សួារជនបទយប្គ្នង 
តភាា ប់ចរនតជាប់កចិចសនា (ប្គ្សួារ) 

ចុំននួប្គ្សួារជនបទបាន 
តភាា ប់ចរនតថមើ (ប្គ្សួារ)  

យប្កាមថវកិាលតល់
យដ្ឋ អគ្គសិនើ
កមពញជា 

យប្កាមថវកិាលតល់
យដ្ឋ ធនាគ្នរ 
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ 

យប្កាមថវកិាលតល់
យដ្ឋ អគ្គសិនើ
កមពញជា 

យប្កាមថវកិាលតល់
យដ្ឋ ធនាគ្នរ 
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ 

១ ប្កយចេះ - 500 - 460 
 សរញប - 500 - 460 

ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំនួនប្គ្សួារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើជាប់កចិចសនា ចុំនួនប្គ្ួសារជនបទបានត
ភាា ប់ចរនតថមើ នងិសាថ នភាពបចចញបបនន យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើយនេះ 
កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង ឧបសមព័នធទើ១។ 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ប្គ្ួសារជនបទបានទទួលលលយដ្ឋ ផ្កា ល់ យប្កាមកមមវធិើយនេះមានចុំនួន 460ប្គ្ួសារ។ តាម
របា ការណ៍ចញងយប្កា សតើពើអយងាតចយនាែ េះជុំយរឿនននប្បជារាង្គសតកមពញជាឆ្ន ុំ២០១៣ ចុំនួនមនញសែកនញង១ប្គ្សួារយៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ែូយចនេះចុំនួនប្បជាពលរែាបានទទួលលលយដ្ឋ ផ្កា ល់ពើកមមវធិើយនេះ គ្ចឺុំនួន 2,116 នាក់។ 
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កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កយនេះ លតល់នូវកមាែ ុំងរញញប្ចនយ៉ា ងខាែ ុំងែល់ប្គ្សួារយៅតុំបន់ជនបទ 
បានទទលួចរនតអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់។  

បញ្ា ប្បឈ្មកនញងការអនញវតតកមមវធិើយនេះ ប្គ្ួសារជនបទបានយធវើចុំណាកប្សកុ និងយសវករមិនចង់សងជុំនសួ 
យពលអនកខចើពញុំសងប្បាក់កមចើសប្មាប់ការតភាា ប់ចរនតយនេះ។ 

ចុំនួនភូមិសរញប និងចុំនួនភូមដិែលប្គ្ួសារជនបទប្កើប្កបានតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើយប្បើប្បាស់ តាមយខតតនើមួ ៗ 
យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក 
កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ២ ខាងយប្កាម។ 

តារាងទើ២៖ ចុំននួភូមសិរញប នងិចុំននួភូមដិែលប្គ្សួារជនបទប្កើប្កបានតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើយប្បើប្បាស់តាម
យខតតនើម ួ  ៗយប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើ
លតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល.រ យខតត ចុំននួភូមសិរញប 
(ជុំយរឿន) 

ចុំននួភូមបិ្គ្បែណត ប់ 
យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ  
អគ្គសិនើកមពញជា 

យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ ធនាគ្នរ 
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ 

១ ប្កយចេះ 253 - 17 
សរញប 253 - 17 

បញ្ា ើយ ម្ េះភូមិតាមយខតតនើមួ ៗដែលប្គ្បែណត ប់ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍ 
អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង ឧបសមពន័ធទើ២។ 

ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតដែលបានអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្ក យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើ 
កមពញជា នងិធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ កនញង ឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង ឧបសមព័នធទើ៣។ 

៤.១.២ សកមមភាពចញេះពនិតិយការអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក  

យែើមបើធានាថា ការអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កឲ្យប្បប្ពតឹតយៅប្បកបយដ្ឋ តមាែ ភាព និង
ប្តឹមប្តូវ និយយជិត ម.អ.ជ. បានចញេះយលាៀងផ្កា ត់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើថមើែល់ប្គ្ួសារជនបទប្គ្ប់យសវករទុំងអស់ ដែល 
បានអនញវតតកមមវធិើយនេះ។ រូបភាពសកមមភាពមួ ចុំនួនសតើពើការចញេះយលាៀងផ្កា ត់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើថមើែល់ប្គ្ួសារជនបទ 
មានបង្ហា ញជូនែូចខាងយប្កាម។ 

រូបភាពចញេះពនិតិយយលាៀងផ្កា ត់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើថមើែល់ប្គ្សួារជនបទរបស់ស ប្គ្នស ហាង យៅ  
កាន់អាជ្ាបណណយលខ ២១៧អ យធវើយសវកមមអគ្គសិនើដលនកខែេះននប្សកុដប្ពកប្បសពវ យខតតប្កយចេះ 
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៤.២ កមមវធិីប្រព័្ ធថាមពលព្ែឺប្ពោះអាទិតយតមលទោះ  (SHS) 

ការអនញវតតកមមវធិើយនេះ ម.អ.ជ.  ប្តូវមានប្កុម  ញនឯកជនចុំនួន២ សប្មាប់លតល់យសវកមម រមួមាន៖ (១)- ប្កុម  ញន 
លគត់លគង់សមាភ រប្បព័នធ SHS និង (២)- ប្កុម  ញនលតល់យសវកមមែឹកជញ្ាូ ន តយមែើង ប្បមូលប្បាក់សងរ ុំលស់ នងិដថទុំ
ប្បព័នធ SHS។ 

៤.២.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិការវភិាគ្ពើកមមវធិើ  

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. បានអនញវតតន៍កមមវធិើប្បព័នធ SHS ចុំនួន ៤ប្បយភទ រមួមាន៖ (i)- ប្បព័នធ SHS-80Wp 
ចុំនួន 5,000ប្បព័នធ (ii)- ប្បព័នធ SHS-10Wp ចុំនួន 2,000ប្បព័នធ (iii)- ប្បព័នធ SHS-200Wp ចុំនួន 1,850ប្បព័នធ 
និង (iv)- ប្បព័នធ SHS-325Wp និងឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គសិនើ ៤លើប្ត ចុំននួ 1,000ប្បព័នធ។ ប្បព័នធ SHS-80Wp, 
ប្បព័នធ SHS-200Wp និងប្បព័នធ SHS-325Wp និងឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គសិនើ ៤លើប្ត សប្មាប់លក់ និងតយមែើងជូនប្គ្ួសារ
ជនបទយៅតុំបន់ដ្ឋច់ប្សយល។ ចុំយ េះប្បព័នធ SHS-10Wp លតល់ជាអុំយណា  និងតយមែើងជូនប្គ្ួសារជនបទយៅតុំបន់
ដ្ឋច់ប្សយល។  

កនញងឆ្ន ុំ២០១៨ ម.អ.ជ. បានអនញវតតន៍កមមវធិើប្បព័នធ SHS ចុំននួ ៣ប្បយភទ រមួមាន៖ (i)-  ប្បព័នធ SHS-80Wp 
ចុំនួន 12,000ប្បព័នធ (ii)-  ប្បព័នធ SHS-10Wp ចុំនួន 5,000ប្បព័នធ និង (iii)- ប្បព័នធ SHS-200Wp និងឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា  
អគ្គិសនើ ៣លើប្ត DC ចុំនួន 1,000 ប្បព័នធ សរញបចុំនួន 18,000 ប្បព័នធ។ ប៉ាញដនតយដ្ឋ សារការ តឺយ៉ា វយពលែុំយណើ រការ 
លទធកមម យទើបប្បព័នធទុំងយនេះបានបនតកនញងឆ្ន ុំ២០១៩។ 
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 កមមវធិើប្បព័នធ SHS-80Wp ចុំននួ 12,000 ប្បព័នធ, ប្បព័នធ SHS-10Wp ចុំននួ 5,000 ប្បព័នធ នងិប្បព័នធ 
SHS-200Wp នងិឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គសិនើ ៣លើប្ត DC ចុំននួ 1,000 ប្បព័នធ សរញបចុំននួ 18,000 ប្បព័នធ (កមម
វធិើអនញវតតន៍សប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៨) 

កមមវធិើប្បព័នធ SHS-80Wp ចុំនួន 12,000ប្បព័នធ, ប្បព័នធ SHS-10Wp ចុំនួន 5,000ប្បព័នធ និងប្បព័នធ 
SHS-200Wp និងឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គិសនើ ៣លើប្ត DC ចុំនួន 1,000ប្បព័នធ សរញបចុំនួន 18,000 ប្បព័នធ 
ែុំបូងយប្គ្នងអនញវតតន៍ការតយមែើងជូនប្គ្ួសារជនបទយៅកនញងឆ្ន ុំ២០១៨ ប៉ាញដនតយដ្ឋ សារការ តឺយ៉ា វយពល 
ែុំយណើ រការលទធកមមយទើបប្បព័នធទុំងយនេះបានបនតកនញងឆ្ន ុំ២០១៩។ 

យែើមបើជួ សប្មលួែល់អនកទិញប្បព័នធ កយៅយប្បើប្បាស់ នងិធានាថាប្បព័នធដែលបានទិញ ែុំយណើ រការជាប្បប្កតើ 
និងយែើមបើប្បមូលថវកិាសងរ ុំលស់ពើអនកទិញ អគ្គសិនើកមពញជាបានចញេះកិចចសនាជាមួ ប្កុម  ញន B.N.P - Power Green 
(Cambodia) សប្មាប់លតល់យសវកមមែឹកជញ្ាូ ន តយមែើង ប្បមូល ប្បាក់សងរ ុំលស់ និងដថទុំប្បព័នធ SHS-80Wp ចុំនួន 
12,000ប្បព័នធ និងប្បព័នធ SHS-200Wp និងឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គិសនើ ៣លើប្ត DC ចុំនួន 1,000ប្បព័នធ និងលតល់យសវកមម
ែឹកជញ្ាូ ន និងតយមែើងប្បព័នធ SHS-10Wp ចុំនួន 5,000ប្បព័នធ។ 

ព័ត៌មានសតើពើចុំនួនប្បព័នធ SHS ចុំនួន 18,000ប្បព័នធ ដែលបានតយមែើងជូនប្គ្ួសារជនបទ តាមយខតតនើម ួៗ 
កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ៣ ខាងយប្កាម។ 

តារាងទើ៣៖ ព័ត៌មានសតើពើចុំននួប្បព័នធ SHS ចុំននួ 18,000 ប្បព័នធ ដែលបានតយមែើងជូនប្គ្សួារជនបទ តាមយខតត
នើម ួៗ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល.រ យខតត ចុំននួប្បព័នធដែលបានលក់ នងិតយមែើង  
ប្បព័នធ SHS-80Wp 

១ បាត់ែុំបង 1,638 
២ កុំពង់ឆ្ន ុំង 616 
៣ យសៀមរាប 68 
៤ សាឹងដប្តង 2,543 
៥ ឧតតរមានជ័  7,135 

សរញបប្បព័នធ SHS-80Wp 12,000 
ប្បព័នធ SHS-200Wp នងិឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គសិនើ ៣លើប្ត DC 

១ បាត់ែុំបង 211 
២ កុំពង់ឆ្ន ុំង 224 
៣ ប្ពេះវហិារ 6 
៤ យសៀមរាប 234 
៥ ឧតតរមានជ័  325 

សរញបប្បព័នធ SHS-200Wp 1,000 
ប្បព័នធ SHS-10Wp 

១ បាត់ែុំបង 1,500 
២ កុំពង់ឆ្ន ុំង 500 
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៣ កុំពង់សព ឺ 500 
៤ កុំពត 500 
៥ យ ធិ៍សាត់ 1,500 
៦ សាឹងដប្តង 500 

សរញបប្បព័នធ SHS-10Wp 5,000 
សរញបរមួ 18,000 

ប្គ្ួសារជនបទបានទទួលលលយដ្ឋ ផ្កា ល់ពើកមមវធិើយនេះ មានចុំនួន 18,000 ប្គ្ួសារ (១ប្គ្ួសារ ១ប្បព័នធ)។ តាម 
របា ការណ៍ចញងយប្កា សតើពើអយងាតចយនាែ េះជុំយរឿនននប្បជារាង្គសតកមពញជាឆ្ន ុំ២០១៣ ចុំនួនមនញសែកនញង ១ប្គ្ួសារ យៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ែូយចនេះចុំនួនប្បជាពលរែាបានទទួលលលយដ្ឋ ផ្កា ល់ពើកមមវធិើយនេះ គ្ឺ 82,800 នាក់។ 

ចុំនួនភូមិសរញប និងចុំនួនភូមបិានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំននួ 18,000 ប្បព័នធ តាមយខតតនើម ួៗ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 
មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ៤ ខាងយប្កាម។ 

តារាងទើ៤៖ ចុំននួភូមសិរញប នងិចុំននួភូមបិានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំននួ 18,000 ប្បព័នធ តាមយខតតនើម ួៗ 
កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល.រ យខតត ចុំននួភូមសិរញប 
(ជុំយរឿន) 

ចុំននួភូមបិានទទលួអគ្គសិនើយប្បើប្បាស់  
តាមរ ៈប្បព័នធ SHS 

១ បាត់ែុំបង 799 67 
២ កុំពង់ឆ្ន ុំង 562 34 
៣ ប្ពេះវហិារ 128 1 
៤ យសៀមរាប 923 7 
៥ សាឹងដប្តង 229 43 
៦ ឧតតរមានជ័  245 134 

សរញប 2,886 286 

បញ្ា ើយ ម្ េះភូមិដែល ម.អ.ជ. បានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំនួន 18,000 ប្បព័នធ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូន
កនញង ឧបសមពន័ធទើ៤។ 

ដលនទើបង្ហា ញពើយខតត បានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំនួន 18,000 ប្បព័នធ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង 
ឧបសមព័នធទើ៥។ 

 កមមវធិើប្បព័នធ SHS-80Wp ចុំននួ 5,000 ប្បព័នធ, ប្បព័នធ SHS-10Wp ចុំននួ 2,000 ប្បព័នធ, ប្បព័នធ 
SHS-200Wp ចុំននួ 1,850 ប្បព័នធ នងិប្បព័នធ SHS-325Wp នងិឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គសិនើ ៤លើប្ត ចុំននួ 
1,000 ប្បព័នធ សរញបចុំននួ 9,850 ប្បព័នធ រមួទុំងអុំពូល LED 5W ចុំននួ 12,000 អុំពូល (កមមវធិើអនញវតតន៍ 
សប្មាប់ឆ្ន ុំ២០១៩) 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ អគ្គិសនើកមពញជាកុំពញងែុំយណើ រការលទធកមមយប្ជើសយរ ើស (i)- ប្កុម  ញនលគត់លគង់សមាភ រប្បព័នធ SHS- 
80Wp ចុំនួន 5,000 ប្បព័នធ, ប្បព័នធ SHS-10Wp ចុំនួន 2,000 ប្បព័នធ, ប្បព័នធ SHS-200Wp ចុំនួន 1,850 ប្បព័នធ 
និងប្បព័នធ SHS-325Wp និងឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គសិនើ ៤លើប្ត ចុំនួន 1,000 ប្បព័នធ សរញបចុំននួ 9,850 ប្បព័នធ រមួទុំងអុំពូល 
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LED 5W ចុំនួន 12,000 អុំពូល នងិ (ii)- ប្កុម  ញនលតល់យសវកមមែឹកជញ្ាូ ន តយមែើង ប្បមូលប្បាក់សងរ ុំលស់ និង
ដថទុំប្បព័នធ SHS- 80Wp ចុំនួន 5,000 ប្បព័នធ, ប្បព័នធ SHS-200Wp ចុំនួន 1,850 ប្បព័នធ និងប្បព័នធ SHS-325Wp និង
ឆ្ន ុំងដ្ឋុំបា អគ្គិសនើ ៤លើប្ត ចុំនួន 1,000 ប្បព័នធ និងលតល់យសវកមមែឹកជញ្ាូ ន និងតយមែើងប្បព័នធ SHS-10Wp ចុំននួ 
2,000 ប្បព័នធ សរញបចុំនួន 9,850 ប្បព័នធ។ 

បនាា ប់ពើែុំយណើ រការលទធកមមយប្ជើសយរ ើសកប្មុម  ញនទុំង២ ខាងយលើរចួរាល់ អគ្គិសនើកមពញជានឹងអនញវតតន៍កមមវធិើយនេះ 
យៅកនញងឆ្ន ុំ២០២០។  

៤.២.២ បញ្ា ប្បឈ្មកនញងការអនញវតតកមមវធិើប្បព័នធ SHS  

កនញងការអនញវតតកមមវធិើយនេះ ម.អ.ជ. ជបួបញ្ា ប្បឈ្ម មានែូចខាងយប្កាម៖ 

 អនកទិញយសនើសញុំពនារយពលបង់ប្បាក់ យដ្ឋ សារពញុំមានប្បាក់បង់។ 
 អនកទិញមានលទធភាពបង់ ប៉ាញដនតសាា ក់យសាើរមិនបង់ យដ្ឋ យលើកយ តញលលថា អនកទិញយលែងយទៀតមិនបង់។ 
 អនកទិញរញេះយរ ើប្បព័នធខញសបយចចកយទសយធវើឲ្យប្បព័នធមនិែុំយណើ រការប្តឹមប្តូវ និងយគ្ចយវសមិនបង់ប្បាក់ យដ្ឋ  

យលើកយ តញលលថា ប្បព័នធខូចមិនែុំយណើ រការ។ 
 អនកទិញយធវើចុំណាកប្សុក យដ្ឋ ទញកឲ្យមនញសែចស់ជរា និង/ឬ យកមងតូចៗចុំលាេះ ពញុំមានប្បាក់បង់។ 
 អនកទិញយដ្ឋេះប្បព័នធយដ្ឋ គ្នម នការអនញញ្ា ត និង កយៅកាន់ទើតាុំងថមើ ដែលជាកដនែងពបិាកចូលយៅែល់ 

ែូចជាចុំការ និងយ ើងភនុំ ពបិាកទក់ទងទរប្បាក់។ 
 អនកទិញយៅយធវើដប្សចុំការ យដ្ឋ ចក់យសារលាេះ យ ើ យចរបានលួចយដ្ឋេះ កប្បព័នធ (អនកទិញខែេះ ល់

ប្ពមសង និងខែេះមនិប្ពមសងនថែប្បព័នធដែលយៅសល់)។ 
 អនកទិញយគ្ចពើលាេះ យៅយពលភាន ក់ង្ហរប្បមូលប្បាក់យៅែល់ ឬកុំពញងយធវើែុំយណើ រយៅប្បមូលប្បាក់។ 
 អនកទិញ កយលសពនារយពលបង់ប្បាក់នថៃយនេះនថៃយនាេះ។ 
 ប្បព័នធខូចយដ្ឋ យភែើងយឆេះ និងរនាេះបាញ់។ល។ នងិអនកទិញបែិយសធមនិបង់ប្បាក់ដែលយៅសល់។   

យែើមបើយដ្ឋេះប្សា បញ្ា ប្បឈ្មដែលយកើតមានយ ើង ម.អ.ជ. បានចញេះយដ្ឋេះប្សា ែល់ទើតាុំង តាមរ ៈឈ្រ
យលើការពិភាកាគ្នន ជាមិតាភាពយៅវញិយៅមក។ 

ថវើតបតិមានបញ្ា ប្បឈ្ម ការអនញវតតកមមវធិើយនេះចត់ទញកថា គ្ួរជាទើយពញចិតត។ 

រូបភាពប្បព័នធ SHS ដែលបានតយមែើង យប្កាមកមមវធិើ ម.អ.ជ. 
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៤.៣ កមមវធិីជយួទុ្ សប្មារព់ប្ងីក ្ិងផ្កលមអការលគត់លគងអ់គ្គសិ្ីគៅតំរ្ជ់្រទ 

៤.៣.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិការវភិាគ្ពើកមមវធិើ 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. បានចញេះកចិចសនាចុំនួន១៦២ ជាមួ អនកកាន់អាជ្ាបណណចុំននួ១៤៤ (អនកកាន់
អាជ្ាបណណចុំននួ១៦ បានអនញវតតកិចចសនាចុំននួ២ កនញង១អនកកាន់អាជ្ាបណណ នងិអនកកាន់អាជ្ាបណណចុំននួ១ បានអនញវតត 
កិចចសនាចុំនួន៣កនញង១អនកកាន់អាជ្ាបណណ) សប្មាប់ជួ ទញនពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ។ 
កនញងចុំយណាមកិចចសនាដែលបានចញេះ តថយលខាទុំងយនេះ មានកិចចសនាចុំនួន១១៩ បានចញេះ តថយលខាជាមួ អនកកាន់
អាជ្ាបណណចុំននួ១០៥ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងកចិចសនាចុំនួន៤៣ បានចញេះ តថយលខាជាមួ អនក
កាន់អាជ្ាបណណចុំនួន៣៩ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់។  

ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចញេះកិចចសនាតាមយខតតនើមួ  ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍ 
អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើយនេះកនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង ឧបសមពន័ធទើ៦។ 
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កនញងចុំយណាមកិចចសនាទុំង១៦២ ខាងយលើ កិចចសនាចុំននួ១០០ បានអនញវតតទទួលបានយជាគ្ជ័  ១០០%  

កនញងរ ៈយពលកិចចសនាននកិចចសនា ចុំដណកកិចចសនាចុំននួ៦២ កុំពញងអនញវតតបនតយៅឆ្ន ុំ២០២០។  

ព័ត៌មានសយងខបសតើពើប្បដវងដខែបណាត ញយប្គ្នងសាងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បដវងដខែបណាត ញបានសាងសង់រចួ 
តាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់យប្កាមកមមវធិើយនេះ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 
មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ៥ ខាងយប្កាម។ 

តារាងទើ៥៖ ព័ត៌មានសយងខបសតើពើប្បដវងដខែបណាត ញយប្គ្នងសាងសង់ជាប់កចិចសនា ប្បដវងដខែបណាត ញបាន 
សាងសង់រចួតាមយខតតនើម ួ  ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ 
យប្កាមកមមវធិើជ ួទញនពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល.រ យខតត/រាជធានើ ប្បដវងដខែបណាត ញយប្គ្នងសាង 
សង់ជាប់កចិចសនា 

(km) 

ប្បដវងដខែបណាត ញបាន 
សាងសង់រចួ 
(km) 

តង់សយញងទប 
(LV) 

តង់សយញងមធយម
(MV) 

តង់សយញងទប
(LV) 

តង់សយញងមធយម
(MV) 

គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយអគ្គិស្ីកមពុជា 
១ បនាា  មានជ័  10.20 14.10 11.50 22.40 
២ បាត់ែុំបង 115.11 109.11 80.24 68.70 
៣ កុំពង់ចម 180.93 46.99 115.64 33.89 
៤ កុំពង់ឆ្ន ុំង 111.37 103.41 51.13 56.13 
៥ កុំពង់សព ឺ 54.53 42.70 30.22 22.55 
៦ កុំពង់ធុំ 78.16 29.13 88.39 30.13 
៧ កុំពត 51.51 44.61 35.63 21.21 
៨ កណាត ល 67.29 89.81 12.05 11.87 
៩ ប្កយចេះ 62.37 12.70 32.51 12.70 
១០ ប្ពេះវហិារ 67.47 10.40 21.67 2.40 
១១ នប្ពដវង 83.93 38.71 88.17 34.81 
១២ យ ធិ៍សាត់ 126.50 16.34 75.97 10.30 
១៣ យសៀមរាប 91.33 49.47 68.88 30.07 
១៤ សាឹងដប្តង - - 10.99 7.02 
១៥ សាវ  យរៀង 73.78 44.34 43.66 24.48 
១៦ តាដកវ 176.27 117.44 123.08 63.43 
១៧ ឧតតរមានជ័  75.30 41.74 42.87 26.14 
១៨ ដកប 20.00 26.00 20.00 26.00 
១៩ នប៉ាលិន 38.84 50.86 - - 
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២០ តបូង មញ ុំ - - 17.31 - 

សរញប I 
1,484.89 887.86 969.91 504.23 

2,372.75 1,474.14 
គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយធនាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាលែមឺ៉ង ់  
១ បនាា  មានជ័  22.87 0.60 28.47 9.60 
២ បាត់ែុំបង - - 23.07 25.10 
៣ កុំពង់ចម 19.27 9.43 24.28 6.89 
៤ កុំពង់ឆ្ន ុំង 32.97 46.08 24.50 59.46 
៥ កុំពង់សព ឺ 30.22 34.05 16.00 22.00 
៦ កុំពង់ធុំ 14.94 4.70 8.50 - 
៧ កណាត ល 36.73 19.19 24.35 15.76 
៨ យកាេះកញង - - 1.00 9.00 
៩ ប្ពេះវហិារ - - 15.11 6.50 
១០ នប្ពដវង 27.08 22.32 22.14 19.30 
១១ យ ធិ៍សាត់ - - 4.00 - 
១២ រតនគ្ិរ ើ 24.47 0.24 - - 
១៣ យសៀមរាប 118.30 6.80 40.92 6.80 
១៤ សាឹងដប្តង 30.00 - 30.00 - 
១៥ តាដកវ 23.58 5.50 32.65 11.57 
១៦ ដកប 24.00 16.60 - - 
១៧ នប៉ាលិន - - 10.00 - 
១៨ តបូង មញ ុំ 7.50 - 45.18 7.55 

សរញប II 
463.06 172.51 357.44 205.40 

635.57 562.84 
សរញបរមួ 3,008.32 2,036.98 

ព័ត៌មានសយងខបសតើពើប្បដវងដខែបណាត ញយប្គ្នងសាងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បដវងដខែបណាត ញបានសាងសង់រចួ 
និងសាថ នភាពបចចញបបនន តាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាម
កមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង 
ឧបសមព័នធទើ៧។ 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ អនកកាន់អាជ្ាបណណបានទទលួលលយដ្ឋ ផ្កា ល់យប្កាមកមមវធិើយនេះ មានចុំនួន១៤៤។  

កមមវធិើយនេះបានលតល់នូវកមាែ ុំងរញញប្ចនយ៉ា ងខាែ ុំងែល់ស ប្គ្នសអគ្គសិនើជនបទ កនញងការពប្ងើកវសិាលភាព
លគត់លគង់អគ្គិសនើកនញងតុំបន់អាជ្ាបណណរបស់ខែួនឲ្យបានយពញយលឿន និងប្គ្ួសារជនបទកាន់ដតយប្ចើនប្គ្ួសារអាចទទួលបាន 
នូវយសវកមមលគត់លគង់អគ្គសិនើ ដែលមានគ្ញណភាពពើប្បព័នធបណាា ញស ប្គ្នសអគ្គិសនើជនបទ។ 
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ចុំនួនភូមិសរញប និងចុំនួនភូមបិានទទលួការលគត់លគង់អគ្គិសនើ តាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើ
កមពញជា នងិធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើយនេះ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ៦ ខាងយប្កាម។ 

តារាងទើ៦៖ ចុំននួភូមសិរញប នងិចុំននួភូមបិានទទលួការលគត់លគង់អគ្គសិនើ តាមយខតតនើម ួៗ យប្កាមថវកិាលតល់
យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើជ ួទញនពប្ងើក នងិដកលមអ ការ
លគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល.រ យខតត ចុំននួភូមសិរញប 
(ជុំយរឿន) 

ចុំននួភូមបិ្គ្បែណត ប់ 
ថវកិាលតល់យដ្ឋ  
អគ្គសិនើកមពញជា 

ថវកិាលតល់យដ្ឋ  
KfW 

១ បនាា  មានជ័  661 9 20 
២ បាត់ែុំបង 799 32 6 
៣ កុំពង់ចម 916 107 17 
៤ កុំពង់ឆ្ន ុំង 562 30 22 
៥ កុំពង់សព ឺ 1,358 27 10 
៦ កុំពង់ធុំ 738 69 6 
៧ កុំពត 488 23 - 
៨ កណាត ល 912 19 33 
៩ យកាេះកញង 117 - 1 
១០ ប្កយចេះ 250 30 1 
១១ ប្ពេះវហិារ 229 11 3 
១២ នប្ពដវង 1,137 51 33 
១៣ យ ធិ៍សាត់ 501 65 1 
១៤ យសៀមរាប 924 37 20 
១៥ ប្ពេះសើ នញ 111 - 10 
១៦ សាឹងដប្តង 128 3 2 
១៧ សាវ  យរៀង 690 26 - 
១៨ តាដកវ 1,118 83 22 
១៩ ឧតតរមានជ័  286 18 - 
២០ ដកប 18 7 - 
២១ នប៉ាលិន 79 - 1 
២២ តបូង មញ ុំ 658  - 27 

សរញប 12,887 647 235 
សរញបរមួ 882 

សុំគ្នល៖់  កនញងចុំយណាម ៨៨២ភូមិ មាន ៨ភូមិ បានអនញវតត យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងថវកិាលតលយ់ដ្ឋ  
ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ប្តួតគ្នន ។ 
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បញ្ា ើយ ម្ េះភូមិតាមយខតតនើមួ ៗដែលប្គ្បែណត ប់ តាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និង 
ធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញង
ឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង ឧបសមពន័ធទើ៨។ 

ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតដែលបានអនញវតតកមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក និងដកលមអការលគត់លគង់អគ្គិសនើយៅតុំបន់  
ជនបទ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង 
ឧបសមព័នធទើ៩។ 

៤.៣.២ សកមមភាពចញេះពនិតិយការអនញវតតកមមវធិើជ ួទញនសប្មាប់ពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅ
តុំបន់ជនបទ 

យែើមបើធានាថា ការអនញវតតកមមវធិើជួ ទញនសប្មាប់ពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ ប្បប្ពតឹត 
យៅប្តឹមប្តូវ នងិប្បកបយដ្ឋ តមាែ ភាព និយយជិត ម.អ.ជ. បានចញេះយលាៀងផ្កា ត់ការសាងសង់ប្គ្ប់យសវករទុំងអស់ ដែល
បានអនញវតតកមមវធិើយនេះ។ រូបភាពសកមមមួ ចុំនួនសតើពើការចញេះយលាៀងផ្កា ត់ដខែបណាត ញថមើ មញនយពលសាងសង់ និងយប្កា 
យពលសាងសង់រចួ មានបង្ហា ញជូនខាងយប្កាម៖ 

យលាក ឈ្ញន លើ កាន់អាជ្ាបណណយលខ ១៧០អ យធវើយសវកមមអគ្គសិនើ 
យៅ ញុំគ្គ្ើរធុំ ប្សកុយកៀនសាវ   យខតតកណាត ល 

 
ទើតាុំងមញនយពលសាងសង់ដខែបណាត ញអគ្គិសនើ 
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ទើតាុំងយប្កា យពលសាងសង់ដខែបណាត ញអគ្គសិនើ 
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៤.៤  កមមវធិីលរលថ់វិកាឧរតថមភធ្រោ៉ះរ៉ូវរន្តងគរ់នថែលកអ់គ្គសិ្ដី្លអ់ាកកា្់អាជាា រណា  គធវើ 
អាជីវកមមអគ្គិស្ីផ្ដ្លបា្ភាជ រ់ប្រភពអគ្គសិ្ជីាមួយប្រព័្ធរណ្ណរ ញជាតិ គដ្ើមបរី្ថយ 
នថែលកអ់គ្គសិ្ដី្លប់្គ្សួារប្កីប្កគៅតំរ្ជ់្រទ កាងុប្ករខណឌ ន្ផ្ល្ការយទុធសាន្តសរ 
រ្ថយអប្ត ្ងិគ្មាែ តនថែលកអ់គ្គសិ្ីគៅកាងុប្ពោះរាជាណ្ណចប្កកមពជុាសប្មារ់ ា្ ២ំ០១៥ 
ដ្ល់្ ា ២ំ០២០ តមរណ្ណរ គខតរ ្ិងរាជធា្ ី

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. លតល់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់នថែលក់អគ្គិសនើែល់អនកកាន់អាជ្ាបណណ យែើមបើបនថ 
នថែលក់អគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កយៅតុំបន់ជនបទ នងិអាជើវករលក់ែូរយៅលារ ែូចខាងយប្កាម៖ 

១. ចុំនួន ៣១៦តុំបន់អាជ្ាបណណ កនញងយនាេះអនកកាន់អាជ្ាបណណចុំនួន៣១៥ តុំបន់អាជ្ាបណណបានទទលួ
ថវកិា និងចុំនួន១ តុំបន់អាជ្ាបណណ ពញុំបានទទួលថវកិា យដ្ឋ យសវករពញុំយសនើសញុំថវកិា និង  

២. អនកកាន់អាជ្ាបណណយធវើយសវកមមអគ្គិសនើយៅកនញងបរយិវណលារ ចុំនួន ៤៩តុំបន់លារ កនញងយនាេះយសវករចុំនួន 
២៧តុំបន់លារ បានទទួលថវកិា និងចុំនួន២២ តុំបន់លារ ពញុំបានទទួលថវកិា យដ្ឋ យសវករពញុំយសនើ
សញុំថវកិា។ 

ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំននួអតថិិជន និងបរមិាណថាមពលដែល ម.អ.ជ. បានទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវបង្គងគប់ 
នថែលក់អគ្គិសនើជូនអនកកាន់អាជ្ាបណណតាមយខតតនើម ួៗ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ សប្មាប់ខួបឆ្ន ុំ២០១៨ មានបង្ហា ញជូនកនញង 
តារាងទើ៧ នងិសប្មាប់ខួបឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ៨ ខាងយប្កាម។ 
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តារាងទើ៧៖ ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំននួអតថិជិន នងិបរមិាណថាមពលដែល ម.អ.ជ. បានទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គសិនើ 
ជូនអនកកាន់អាជ្ាបណណ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ (ខបួឆ្ន ុំ២០១៨) 

ល.រ យខតត/ប្កងុ 

ចុំននួអតថិជិន នងិបរមិាណថាមពលដែល ម.អ.ជ. បានទូទត់ថវកិា 
ឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គសិនើ 

សរញប 

អតថិជិន ថាមពល (kWh) 
អតថិជិន ថាមពល (kWh) 

≤១០kWh/ដខ ១១-៥០kWh/ដខ >៥០kWh/ដខ ≤១០kWh/ដខ ១១-៥០kWh/ដខ >៥០kWh/ដខ 
១ បនាា  មានជ័  13,329 46,191 19,761 63,983 1,256,307 2,460,251 79,281 3,780,541 
២ បាត់ែុំបង 13,197 53,665 27,854 65,851 1,662,340 3,650,793 94,716 5,378,984 
៣ កុំពង់ចម 20,341 83,335 35,506 117,071 2,406,527 4,871,209 139,182 7,394,807 
៤ កុំពង់ឆ្ន ុំង 9,700 43,765 20,128 56,732 1,217,066 2,889,634 73,593 4,163,432 
៥ កុំពង់សព ឺ 9,617 55,180 29,541 70,795 2,518,225 5,840,310 94,338 8,429,330 
៦ កុំពង់ធុំ 15,661 46,202 18,661 90,001 1,347,289 3,253,574 80,524 4,690,864 
៧ កុំពត 14,459 50,090 21,165 108,102 1,990,255 3,558,723 85,714 5,657,080 
៨ កណាត ល 17,070 87,080 78,793 95,218 3,693,215 16,663,490 182,943 20,451,923 
៩ យកាេះកញង 1,282 4,703 3,458 5,780 136,910 711,626 9,443 854,316 
១០ ប្កយចេះ 3,596 11,063 4,547 20,071 286,546 616,382 19,206 922,999 
១១ ភនុំយពញ 259 1,364 2,456 743 44,036 417,022 4,079 461,801 
១២ ប្ពេះវហិារ 3,645 9,503 5,478 155,918 304,562 1,089,571 18,626 1,550,051 
១៣ នប្ពដវង 21,384 87,664 25,115 156,897 3,602,172 7,929,214 134,163 11,688,283 
១៤ យ ធិ៍សាត់ 11,026 39,517 18,095 60,865 1,170,774 2,920,178 68,638 4,151,817 
១៥ រតនគ្ើរ ើ 509 2,566 2,576 2,387 74,203 467,702 5,651 544,292 
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១៦ យសៀមរាប 12,400 46,843 16,753 131,268 2,700,996 5,233,417 75,996 8,065,681 
១៧ ប្ពេះសើ នញ 1,650 7,740 9,989 5,522 244,598 1,656,516 19,379 1,906,636 
១៨ សាឹងដប្តង 404 1,246 1,207 1,963 42,369 283,018 2,857 327,350 
១៩ សាវ  យរៀង 1,926 9,524 3,799 11,210 272,260 408,973 15,249 692,443 
២០ តាដកវ 16,423 81,332 40,407 81,383 2,548,412 6,132,401 138,162 8,762,196 
២១ ឧតតរមានជ័  2,927 9,613 6,245 25,242 371,467 1,729,496 18,785 2,126,205 
២២ ដកប 705 3,324 3,901 3,024 104,005 770,289 7,930 877,318 
២៣ នប៉ាលិន 589 2,464 2,466 2,351 78,533 520,368 5,519 601,252 
២៤ តបូង មញ ុំ 15,165 57,335 28,506 81,469 1,568,506 3,660,595 101,006 5,310,570 

សរញប 207,264 841,309 426,407 1,278,884 29,641,573 77,869,714 1,474,980 108,790,171 
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1.18%

27.25%

71.58%

ប្កាភកិបង្ហា ញពើបរមិាណថាមពលយប្បើប្បាស់ ≤១០kWh/ដខ, ពើ ១១-៥០kWh/ដខ និង > ៥០kWh/ដខ ដែល ម.អ.ជ. 
បានទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គសិនើ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ (%)  (ខបួឆ្ន ុំ២០១៨)

ថាមពលយប្បើប្បា ស់ ≤១០kWh/ដខ (kWh) ថាមពលយប្បើប្បា ស់ ១១-៥០kWh/ដខ (kWh)

ថាមពលយប្បើប្បា ស់ >៥០kWh/ដខ (kWh)
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14.05%

57.04%

28.91%

ប្កាភកិបង្ហា ញពើអតថិជិនយប្បើប្បាស់អគ្គសិនើ ≤១០kWh/ដខ ពើ ១១-៥០kWh/ដខ និង > ៥០kWh/ដខ ដែល ម.អ.ជ. 
បានទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គសិនើ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ (%) (ខបួឆ្ន ុំ២០១៨)

អតិថិជនយប្បើប្បា ស់អគ្គិសនើ ≤១០kWh/ដខ (kWh)
អតិថិជនយប្បើប្បា ស់អគ្គិសនើពើ ១១-៥០kWh/ដខ (kWh)
អតិថិជនយប្បើប្បា ស់អគ្គិសនើ >៥០kWh/ដខ (kWh)
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តារាងទើ៨៖ ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំននួអតថិជិន នងិបរមិាណថាមពលដែល ម.អ.ជ. បានទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គសិនើ 
ជូនអនកកាន់អាជ្ាបណណ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ (ខបួឆ្ន ុំ២០១៩) 

 

ល.រ យខតត/ប្កងុ 

ចុំននួអតថិជិន នងិបរមិាណថាមពលដែល ម.អ.ជ. បានទូទត់ថវកិា 
ឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គសិនើ 

សរញប 

អតថិជិន ថាមពល (kWh) 
អតថិជិន ថាមពល (kWh) ≤១០

kWh/ដខ 
១១-៥០
kWh/ដខ 

៥១-២០០  
kWh/ដខ 

>២00 
kWh/ដខ 

≤១០ 
kWh/ដខ 

១១-៥០ 
kWh/ដខ 

៥១-200  
kWh/ដខ 

>២00 
kWh/ដខ 

១ បនាា  មានជ័   11,932   45,767   23,620   3,641  530,170 13,726,280 23,639,502 13,224,155  84,960  51,120,107 
២ បាត់ែុំបង  12,693   52,062   31,401   7,050  612,067 16,181,110 30,119,034 19,270,814  103,206  66,183,025 
៣ កុំពង់ចម  19,362   85,900   40,684   8,502  1,095,869 25,501,892 36,314,453 25,406,842  154,448  88,319,056 
៤ កុំពង់ឆ្ន ុំង  8,690   46,427   23,615   5,083  556,126 13,775,322 21,151,770 16,805,917  83,815  52,289,135 
៥ កុំពង់សព ឺ  9,205   51,424   39,392   6,419  427,178 15,948,718 31,753,060 22,072,260  106,440  70,201,216 
៦ កុំពង់ធុំ  15,143   53,911   21,387   6,631  831,758 14,679,909 19,424,083 20,676,435  97,072  55,612,185 
៧ កុំពត  13,143   49,091   26,486   5,578  710,372 14,345,079 22,478,409 13,737,971  94,298  51,271,831 
៨ កណាត ល  18,981   86,995   86,096   26,075  705,930 27,448,526 78,564,280 72,673,022  218,147  179,391,758 
៩ យកាេះកញង  1,080   4,348   4,081   1,729  46,501 1,434,247 3,998,365 5,246,430  11,238  10,725,543 
១០ ប្កយចេះ  3,710   12,928   6,088   943  208,723 3,599,034 5,797,000 3,465,825  23,669  13,070,582 
១១ ភនុំយពញ  593   1,431   2,123   14,379  48,933 1,184,812 3,310,516 10,136,306  18,526  14,680,567 
១២ ប្ពេះវហិារ  3,887   11,439   6,152   1,077  136,079 2,433,493 5,356,267 7,622,917  22,555  15,548,756 
១៣ នប្ពដវង  18,927   93,845   37,221   6,678  1,080,793 27,032,923 29,983,661 20,920,531  156,671  79,017,908 
១៤ យ ធិ៍សាត់  9,139   40,025   20,532   7,073  492,405 11,549,691 18,346,005 20,409,455  76,769  50,797,556 
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១៥ រតនគ្ើរ ើ  614   2,702   2,224   1,327  26,744 821,500 2,406,477 3,047,936  6,867  6,302,657 
១៦ យសៀមរាប  11,639   51,365   22,639   5,264  625,271 14,246,671 20,156,935 16,169,017  90,907  51,197,894 
១៧ ប្ពេះសើ នញ  1,803   6,736   9,716   3,484  59,826 2,512,853 9,611,965 10,851,768  21,739  23,036,412 
១៨ សាឹងដប្តង  373   1,401   1,189   352  15,236 399,142 1,227,283 1,523,175  3,315  3,164,836 
១៩ សាវ  យរៀង  1,690   10,114   5,104   429  113,276 3,091,242 4,213,358 1,405,082  17,337  8,822,958 
២០ តាដកវ  14,468   74,650   51,652   10,826  725,395 25,109,525 44,495,492 26,902,784  151,596  97,233,196 
២១ ឧតតរមានជ័   2,822   10,850   6,459   2,493  144,387 3,104,633 6,591,110 10,384,172  22,624  20,224,302 
២២ ដកប  692   3,361   4,316   1,337  26,515 1,127,943 4,218,586 6,034,759  9,706  11,407,803 
២៣ នប៉ាលិន  659   2,330   2,575   1,042  23,385 766,179 2,863,347 3,992,218  6,606  7,645,129 
២៤ តបូង មញ ុំ  14,963   59,121   29,353   6,344  800,577 16,615,441 26,327,055 19,396,364  109,781  63,139,437 

សរញប 196,208 858,223 504,105 133,756 10,043,516 256,636,165 452,348,013 371,376,155 1,692,292 1,090,403,849 
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0.92%

23.54%

41.48%

34.06%

ប្កាភកិបង្ហា ញពើបរមិាណថាមពលយប្បើប្បាស់ ≤១០kWh/ដខ, ពើ ១១-៥០kWh/ដខ, ពើ ៥១-២០០kWh/ដខ និង > ២០០kWh/ដខ ដែល ម.អ.ជ. 
បានទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គសិនើ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ (%)  (ខបួឆ្ន ុំ២០១៩)

ថាមពលយប្បើប្បា ស់ ≤១០kWh/ដខ (kWh) ថាមពលយប្បើប្បា ស់ ១១-៥០kWh/ដខ (kWh)

ថាមពលយប្បើប្បា ស់ ៥១-២០០kWh/ដខ (kWh) ថាមពលយប្បើប្បា ស់ >២០០kWh/ដខ (kWh)
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11.59%

50.71%

29.79%

7.90%

ប្កាភកិបង្ហា ញពើអតថិជិនយប្បើប្បាស់អគ្គសិនើ ≤១០kWh/ដខ, ពើ ១១-៥០kWh/ដខ, ពើ ១១-៥០kWh/ដខ និង > ២០០kWh/ដខ ដែល ម.អ.ជ. បាន
ទូទត់ថវកិាឧបតថមភធនប៉ាេះប៉ាូវនថែលក់អគ្គសិនើ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ (%) (ខបួឆ្ន ុំ២០១៩)

អតថិជិនយប្បើប្បា ស់អគ្គសិនើ ≤១០kWh/ដខ (kWh) អតថិជិនយប្បើប្បា ស់អគ្គសិនើពើ ១១-៥០kWh/ដខ (kWh)
ថាមពលយប្បើប្បា ស់ ៥១-២០០kWh/ដខ (kWh) ថាមពលយប្បើប្បា ស់ >២០០kWh/ដខ (kWh)
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៤.៥  កមមវិធីលរលច់រ្រអគ្គសិ្ីដ្លប់្គ្ួសារប្កីប្កមា្រ័ណា សមធម ៌ 

 ៤.៥.១  វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិការវភិាគ្ពើកមមវធិើ 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. បានចញេះកិចចសនាចុំនួន២៣ ជាមួ អនកកាន់អាជ្ាបណណចុំនួន១៩ (អនកកាន់អាជ្ាបណណ 
ចុំនួន៤ បានអនញវតតកិចចសនាចុំនួន២) សប្មាប់ការតភាា ប់ចរនតថមើែល់ប្គ្ួសារជនបទមានប័ណណសមធម៌។ ចុំនួនប្គ្ួសារ
ជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើយប្កាមកិចចសនាទុំង២៣កិចចសនាយនេះមានចុំននួ 2,111ប្គ្ួសារ និងសមទិធលលនន
ការតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើកនញងឆ្ន ុំ២០១៩ យប្កាមកិចចសនាទុំងយនេះ មានចុំនួន 2,019 ប្គ្ួសារ។ 

ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចញេះកចិចសនាតាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមកមមវធិើយនេះ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង 
ឧបសមព័នធទើ១០។ 

ព័ត៌មានសតើពើចុំនួនប្គ្ួសារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើជាប់កិចចសនា និងចុំនួនប្គ្សួារជនបទបានតភាា ប់ 
ចរនតថមើតាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមកមមវធិើយនេះ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ៩ ខាងយប្កាម។ 

តារាងទើ៩៖ ព័ត៌មានសតើពើចុំននួប្គ្សួារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើជាប់កចិចសនា នងិចុំននួប្គ្សួារ
ជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើតាមយខតតនើម ួៗ  យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក 
មានប័ណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល .រ  យខតត ចុំនួនប្គ្សួារជនបទ 
យប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើជាប់កិចចសនា 

)ប្គ្ួសារ(  

ចុំនួនប្គ្សួារជនបទ 
បានតភាា ប់ចរនតថមើ 

)ប្គ្ួសារ (  
១ បាត់ែុំបង 78 35 
២ កុំពង់ចម 462 100 
៣ កុំពង់ឆ្ន ុំង 100 179 
៤ កុំពង់ធុំ 581 576 
៥ កណាត ល 48 - 
៦ ប្កយចេះ 200 100 
៧ ប្ពេះវហិារ 80 39 
៨ យ ធិ៍សាត់ 156 709 
៩ យសៀមរាប 286 161 
១០ តាដកវ 120 120 

 សរញប 2,111 2,019 

ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំនួនប្គ្សួារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើជាប់កចិចសនា ចុំនួនប្គ្ួសារជនបទបានត 
ភាា ប់ចរនតថមើ និងសាថ នភាពបចចញបបនន យប្កាមកមមវធិើយនេះ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង ឧបសមព័នធទើ១១។ 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ប្គ្ួសារជនបទបានទទួលលលយដ្ឋ ផ្កា ល់ យប្កាមកមមវធិើយនេះមានចុំននួ 2,019ប្គ្ួសារ។  តាម
របា ការណ៍ចញងយប្កា សតើពើអយងាតចយនាែ េះជុំយរឿនននប្បជារាង្គសតកមពញជាឆ្ន ុំ២០១៣ ចុំនួនមនញសែកនញង១ប្គ្ួសារ យៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ែូយចនេះចុំនួនប្បជាពលរែាបានទទួលលលយដ្ឋ ផ្កា ល់ពើកមមវធិើយនេះ គ្ចឺុំនួន 9,287នាក់។ 
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កមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កយនេះ លតល់នូវកមាែ ុំងរញញប្ចនយ៉ា ងខាែ ុំងែល់ប្គ្សួារយៅតុំបន់ជនបទ
បានទទលួចរនតអគ្គិសនើយប្បើប្បាស់។ 

ចុំនួនភូមិសរញប និងចុំនួនភូមបិានទទួលការលគត់លគង់អគ្គិសនើ តាមយខតតនើមួ ៗ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើ
ែល់ប្គ្ួសារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង តារាងទើ១០ ខាងយប្កាម។ 

តារាងទើ១០៖ ចុំននួភូមសិរញប នងិចុំននួភូមបិានទទលួការលគត់លគង់អគ្គសិនើ តាមយខតតនើម ួ  ៗ យប្កាមកមមវធិើលតល់ 
ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល .រ  យខតត ចុំននួភូមសិរញប )ជុំយរឿន(  ចុំននួភូមបិ្គ្បែណត ប់ 
១ បាត់ែុំបង 799 7 
២ កុំពង់ចម 916 4 
៣ កុំពង់ឆ្ន ុំង 562 26 
៤ កុំពង់ធុំ 738 60 
៥ កុំពត 488 2 
៦ ប្កយចេះ 250 15 
៧ ប្ពេះវហិារ 229 8 
៨ យ ធិ៍សាត់ 501 129 
៩ យសៀមរាប 924 24 
១០ តាដកវ 1,118 27 
១១ ឧតតរមានជ័  254 1 

សរញប 6,779 303 

បញ្ា ើយ ម្ េះភូមតិាមយខតតនើមួ ៗដែលប្គ្បែណត ប់ តាមយខតតនើមួ  ៗយប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គិសនើែល់ប្គ្ួសារ
ប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង ឧបសមពន័ធទើ១២។ 

ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតដែលបានអនញវតតកមមវធិើយនេះ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ មានបង្ហា ញជូនកនញង ឧបសមព័នធទើ១៣។ 

៤.៥.២ សកមមភាពចញេះពនិតិយការអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក  

យែើមបើធានាថា ការអនញវតតកមមវធិើ ID-Poor P2P ឲ្យប្បប្ពតឹតយៅប្បកបយដ្ឋ តមាែ ភាព និងប្តឹមប្តូវ និយយជិត 
ម.អ.ជ. បានចញេះយលាៀងផ្កា ត់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើថមើែល់ប្គ្សួារជនបទប្គ្ប់យសវករទុំងអស់ ដែលបានអនញវតតកមមវធិើ 
យនេះ។ រូបភាពសកមមមួ ចុំននួសតើពើការចញេះយលាៀងផ្កា ត់ការតភាា ប់ចរនតអគ្គិសនើថមើែល់ប្គ្ួសារជនបទ មានបង្ហា ញជូនែូច 
ខាងយប្កាម។ 
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យលាក  ញង យសងប្គ្ើ (គ្យប្មាងទើ៣) កាន់អាជ្ាបណណយលខ ៤០០អ យធវើយសវកមមអគ្គសិនើយៅដលនកខែេះ 
ននប្សកុកុំពង់ប្តឡាច យខតតកុំពង់ឆ្ន ុំង នងិ ញុំបាធា  ប្សកុបាធា  យខតតកុំពង់ចម 

  

  

៤.៦  កមមវធិីលរលក់ារលគត់លគងអ់គ្គសិ្សីប្មាររ់ូមទឹកគធវើកសកិមម 

រាជរោឋ ភបិាលកមពជុា មានយគ្នលនយយបា ជុំរញញការលតល់ការលគត់លគង់អគ្គសិនើែល់អនកយប្បើប្បាស់ដែល
 កអគ្គសិនើយៅបូមទកឹសប្មាប់ការយធវើកសិកមម យដ្ឋ ជ ួលតល់នូវយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធលគត់លគង់ នងិលតល់នូវអប្តានថែអនញយប្គ្នេះ 
យៅយពល ប់យៅកនញងតុំបន់លគត់លគង់ដែល កប្បភពអគ្គិសនើពើបណាត ញជាតិ។ កមមវធិើយនេះមានវសិាលភាពប្គ្បែណត ប់
យលើការលតល់ការលគត់លគង់អគ្គសិនើែល់ទើតាុំងយប្បើប្បាស់នានាសប្មាប់ការបូមទឹកយធវើកសកិមម ទុំងសប្មាប់យពល ប់ និង
យពលនថៃយៅកនញងតុំបន់លគត់លគង់ដែល កប្បភពអគ្គិសនើពើបណាត ញជាតិផ្កា ល់។ អប្តានថែអគ្គិសនើសប្មាប់អនកយប្បើប្បាស់បូម 
ទឹកយធវើកសិកមម គ្ជឺាអប្តានថែតាមយពលយមា៉ា ងយប្បើប្បាស់ យ លគ្ឺមានអប្តានថែធមមតា សប្មាប់ការយប្បើប្បាស់អគ្គសិនើយៅ
យពលនថៃចប់ពើយមា៉ា ង ៧:00ប្ពឹក ែល់យមា៉ា ង ៩:00 ប់ ប៉ាញដនតមានអប្តានថែអនញយប្គ្នេះប្តឹម ៤៨០យរៀល កនញង១គ្ើ ូវ៉ា ត់យមា៉ា ង 
សប្មាប់ការយប្បើប្បាស់យៅយពល ប់ ចប់ពើយមា៉ា ង ៩:00 ប់ ែល់យមា៉ា ង ៧:00 ប្ពឹក។  

 ៤.៦.១  វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិការវភិាគ្ពើកមមវធិើ 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ប្កុម  ញន អញើ.យអម សុំណង់ អា រណ័ នើ រណ័ កុំពញងែុំយណើ រការលគត់លគង់សមាភ រ និងសាងសង់
យ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គិសនើ យែើមបើបូមទឹកយធវើកសិកមមសប្មាប់យលាកប្សើ គ្ឹម សញើលល អាជ្ាបណណយលខ ៣៨២អ យធវើយសវកមម 
អគ្គិសនើយៅដលនកខែេះននប្សុកកយណត ៀង និងប្កុងយ ធិ៍សាត់ យខតតយ ធិ៍សាត់។ យ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គិសនើដែលប្កុម  ញន
បានសាងសង់រចួយនេះ មានែូចខាងយប្កាម៖ 

 ដខែបណាត ញតង់សយញងមធយម (MV): AAC មញខកាត់ 3x70mm2 នងិឧបករណ៍បនាា ប់បនែុំ ចុំននួ 27.38km; 
 ដខែបណាត ញតង់សយញងទប (LV): ABC មញខកាត់ 4x70mm2 និងឧបករណ៍បនាា ប់បនែុំ ចុំននួ 48.925km; 
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 ប្តង់សវូរមា៉ា ទ័រ អានញភាព 50kVA និងឧបករណ៍បនាា ប់បនែុំ ចុំនួន ២២កុំយបែរ។ 
 នា កិាសាង់កត់ប្តាយលខអុំណានតាមយពល នងិបង់ប្បាក់មញន (Prepaid TOU Meter) ចុំនួន ២២កុំយបែរ។ 

៤.៦.២ សកមមភាពចញេះពនិតិយការសាងសង់យ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គសិនើ យែើមបើបូមទកឹយធវើកសកិមម 

យែើមបើធានាថា ការអនញវតតកមមវធិើលតល់ការលគត់លគង់អគ្គសិនើ យែើមបើបូមទកឹយធវើកសិកមម ឲ្យប្បប្ពឹតតយៅប្បកបយដ្ឋ 
តមាែ ភាព នងិប្តឹមប្តូវ និយយជិត ម.អ.ជ. បានចញេះពិនិតយយលាៀងផ្កា ត់ពើសមាភ រ និងបរមិាណននយ ដ្ឋា រចនាសមព័នធអគ្គិសនើ
ដែលបានសាងសង់រចួយនេះ។ រូបភាពសកមមម ួចុំននួសតើពើការចញេះពិនតិយយលាៀងផ្កា ត់ពើសមាភ រ និងបរមិាណននយ ដ្ឋា រចនា
សមព័នធអគ្គិសនើ យែើមបើបូមទកឹយធវើកសិកមមដែលបានសាងសង់រចួ មានបង្ហា ញែូចខាងយប្កាម។ 

យលាកប្សើ គ្មឹ សញើលល អាជ្ាបណណយលខ ៣៨២អ យធវើយសវកមមអគ្គិសនើយៅដលនកខែេះននប្សុកកយណត ៀង  
និងប្កុងយ ធិ៍សាត់ យខតតយ ធិ៍សាត់ 
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ជំពូកទី៥ 
ព័ត៌មា្សរពីីការផ្តងតងំ ម.អ.ជ. ភាា កង់ារឯករាជយ គដ្ើមបគីធវើជាសាកស ី្ិងវាយតនមែការគធវើ

គតសរគរាងចប្កអគ្គសិ្ីគដ្ើរគោយ Solar Photovoltaic (PV) អា្ុភាព 80MW 
 

កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ម.អ.ជ. បានទទួលការដតងតាុំងជាភាន ក់ង្ហរឯករាជយ យែើមបើយធវើជាសាកែើ នងិវ តនមែការយធវើយតសត 
យរាងចប្កអគ្គសិនើយែើរយដ្ឋ  Solar PV អានញភាព 80MW មានទើតាុំងយៅយខតតកុំពង់សពឺ។ 

 កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ យនេះដែរ ម.អ.ជ. បានយធវើជាសាកែើ នងិវ តនមែការយធវើយតសតយរាងចប្កអគ្គិសនើយែើរយដ្ឋ  Solar 
PV អានញភាព 80MW មានទើតាុំងយៅយខតតកុំពង់សពឺ។ រូបភាពសកមមភាពម ួចុំននួសតើពើការយធវើជាសាកែើ នងិវ តនមែការ
យធវើយតសតយរាងចប្កអគ្គិសនើយែើរយដ្ឋ  Solar PV អានញភាព 80MW យៅយខតតកុំពង់សពឺ មានបង្ហា ញែូចខាងយប្កាម។ 

រូបភាពសកមមចញេះពិនតិយយរាងចប្កអគ្គិសនើយែើរយដ្ឋ  Solar PV អានញភាព 80MW យៅយខតតកុំពង់សព ឺ
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ឧរសមព័្ធទី១ 
ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំននួប្គ្សួារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើជាប់កចិចសនា ចុំននួប្គ្សួារជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើ នងិសាថ នភាពបចចញបបនន  

យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

យខតត អាជ្ាបណណយលខ អនកកាន់អាជ្ាបណណ 
ចុំននួប្គ្សួារជនបទយប្គ្នង 
តភាា ប់ចរនតថមើជាប់កចិចសនា 

(ប្គ្សួារ) 

ចុំននួប្គ្សួារជនបទ
បានតភាា ប់ចរនតថមើ 
(ប្គ្សួារ) 

សុំគ្នល់ 

គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយអគ្គិស្ីកមពុជា 
- - - - - - 

គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយធនាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាលែមឺ៉ង ់  
ប្កយចេះ ២១៧អ ស ប្គ្នស ហា ង យៅ (គ្យប្មាងទើ៤) 500 460 បានទួទលថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

សរញប 500 460  
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ឧរសមព័្ធទី២ 
បញ្ា ើយ ម្ េះភូមតិាមយខតតនើម ួៗដែលប្គ្បែណត ប់ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ 

 យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល .រ  យខតត ចុំននួភូមបិ្គ្បែណត ប់  ញុំ ប្សកុ យលខអាជ្ាបណណ អនកកាន់អាជ្ាបណណ 
គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយអគ្គិស្ីកមពុជា 

 - - - - - - 
គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយធនាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាលែមឺ៉ង ់  
១ ប្កយចេះ ភូមិចុំបក់១ ភូមិចុំបក២ ភូមិយប្ជា អុំពលិ១ ភូមិយប្ជា អុំពលិ២  ភូមិយប្ជា ថម  

ភូមិសាឹងធុំ 
ចុំបក់ 

ដប្ពកប្បសពវ ២១៧អ 
ស ប្គ្នស ហា ង យៅ 

(គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិដប្ពកសាវ   ភូមិប្ក មកយប្កាម ភូមិប្ក មកយលើ ភូមិតាយ ៉ា យប្កាម ភូមសិាឹងប្ទ 
ភូមិតាយ ៉ា កណាត ល ភូមខិាត់  

តាយ ៉ា  

ភូមិឬសែើដកវ ភូមសិាវ  ជញុំ ភូមបិ្សយៅែុំណាក់ ភូមបិឹងនរ  ឬសែើដកវ 
១៧ភូម ិ ៣ ញុំ ១ប្សកុ   
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ឧរសមព័្ធទី៣ 
ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្ក យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩  
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ឧរសមព័្ធទី៤ 
បញ្ា ើយ ម្ េះភូមបិានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំននួ 18,000ប្បព័នធ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

ល .រ  យខតត ចុំននួភូមបិានទទលួអគ្គសិនើយប្បើប្បាស់តាមរ ៈ  ប្បព័នធ  SHS  ញុំ ប្សកុ 
១ បាត់ែុំបង ភូមិតាយខា ភូមិកញ ដវង ភូមបិងឹប្ពេះប្កឡាញ់ ប្ពេះលញស 

គ្នស់ប្ក  ភូមិយគ្នករកា  ភូមិអនែង់យមៀន ភូមិបលែ័ងគមានជ័   ែូនបា 
ភូមិនប្ពសនិ ភូមិនប្ពទទងឹ ភូមសិុំយរាង ឆ្ន ល់មាន់ 
ភូមិទុំពូងតបូង ទុំពូង 

ថមយគ្នល ភូមិថមើ  បនា ដប្តង 
ភូមិសូភើ អនែង់រញន 
ភូមិបឹងប្ក  ភូមិបឹងធញង បឹងប្បាុំ បយវល 
ភូមិថមើ ភូមិបឹងពពូល អុំពិលប្បាុំយែើម 
ភូមិថមើ កនាឺ១ 

បាណន់ 
ភូមិអូរសាែ បបា៉ា ង តាប្គ្នម 
ភូមិចុំការសុំយរាង១ ចុំការសុំយរាង បាត់ែុំបង 
ភូមិប្បាសងឹ នប្ពតូច 

យមាងឬសែើ 
ភូមិទួលប្ពុំ២ កយកាេះ 
ភូមិយបាេះពួ  យមាងឬសែើ 
ភូមិអនែង់ប្តាច របស់មងគល 
ភូមិតាប្គ្ក់ ដប្តង 

រតនៈមណឌ ល 
ភូមិកណាត លសាឹង អយណតើ កដ ប 
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ភូមិរសមើសង្ហា  ភូមិអូរ មញ ុំ រសមើសង្ហា  
ភូមិសុំបញកអក កុំពង់យប្ពៀង 

សដងា 
ភូមិកុំពង់ប្ពេះ កុំពង់ប្ពេះ 
ភូមិបឹងទឹម តាប៉ាញន 
ភូមិឈូ្កប្តែក់ រកា 
ភូមិែុំណាក់ែយង្ហា  ភូមទិួលសនួល រា ុំងយកសើ 
ភូមិនប្ពធុំ  ភូមិសាងឹតូច ភូមអូិរជាុំយប្កាម ភូមអូិរយែើមយចក កុំពង់យពព  

សុំ ូត 
ភូមិអូរទនាឹម តាសាញ 
ភូមិចមែរមាុំងយលើ អូរសុំរលិ 
ភូមិវលរលមឹ ភូមអូិរដប្តង តាយតាក 
ភូមិែុំណាក់អុំពិល ភូមិទលួកយកាេះ ភូមិទួលខាវ វ ភូមអូិរគ្ល់សុំ ៉ាញង បារា ុំងធាែ ក់ 

ភនុំប្ពឹក 
ភូមិែុំណាក់យបង ភូមបិញសែសអុំ ភូមិបួរ ភូមិភនុំប្បាុំពើរ ភូមសិាព នទុំនាប ភូមិអនែង់ប្កចូ បួរ 
ភូមិអូរធុំ ភនុំប្ពឹក 
ភូមិែើលអ អូររ ុំែួល 
ភូមិអូរ ភូមិភនុំតូច យពប្ជចិនាត  
ភូមិចុំការតាប ញន ភូមិប្សយៅប្ជុុំ ភូមិអូរកាច់ ភូមិថនល់បត់ ភូមិទួលនប្ជ នប្ជសើមា 

សុំយៅលូន ភូមិគ្ុំនរយបង ភូមិទួលប្កសាុំង ភូមិអូរគ្គ្ើរ ភូមអូិរប្គ្ួស ភូមអូិរប្តាវជូរ សិរ ើមានជ័  
ភូមិថនល់បត់ ភូមិទលួនប្ជ សុំយៅលូន 

២ កុំពង់ឆ្ន ុំង ភូមិយកាេះដសែង ភូមិគ្ប្ជុុំ ភូមបិត់ប្តង់ ភូមិយកាេះលត យកាេះថាូវ ជលគ្ើរ ើ ភូមិយកៀនតាមា៉ា  ភូមកិុំពង់អញស កុំពង់អញស 
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ភូមិកុំពង់ខាែ ញ់ ភូមិទយនែយប្ៅ ភូមិឬសែើែងគួច ជលសា 
ភូមិភែង  មយឆ្ា ក 
ភូមិកងមាស ភូមិយកាេះដកវ ភូមកិុំពង់រា ុំង សាវ  ប្ជុុំ 

រលាយបអៀរ ភូមិកដនែងយភ យគ្នកបនាា   
ភូមិជនាែ វ ភូមិនប្ពសុំយៅ ភូមិជរ ប្បសនឹប 
ភូមិនប្ព រ ភូមិប្ជលងនកសាន  ឈូ្កស កុំពង់ប្តឡាច 
ភូមិភនុំតាសាុំ ភូមិប្ត ុំងមែូ ប្កាុំងសាគ រ 

ទឹកលញស 
ភូមិនប្ពយប្ៅ ភូមិខវិតទួលឃ្ែ ុំង កាលទឹក 
ភូមិឆនញកប្ទូ ភូមិយសេះសាែ ប់ ភូមគិ្នធរ ឆនញកប្ទ ូ

បរបូិរណ៌ 
ភូមិយកាេះតាម៉ាូវ ភូមិដប្ពកសាព ន ភូមិសាឹងយប្ៅ កុំពង់ប្ពេះគ្គ្ើរ 
ភូមិប្កាុំងសុំយរាង ភូមគិ្ើរ ើអភិវឌ្ឍន៍ ភូមិរយស ្នយ ើង 

សាមគ្គើមានជ័  
ភូមិប្ចកកូវ  ម 

៣ ប្ពេះវហិារ ភូមិភនុំដតល ប្ស ៉ាង់ គូ្ដលន 
៤ យសៀមរាប ភូមិរលុំរញនថមើ ដប្សណូ  វ៉ា រនិ 

ភូមិតាយពឿ តាយសៀម 
សាវ  យលើ ភូមិដប្សរបង បឹងមាលា 

ភូមិប្កមញុំបូល ភូមិរញងយរឿង ភូមលិចឹកប្ជុុំ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ កនាួត 
៥ សាឹងដប្តង ភូមិយកាេះប្ពេះ យកាេះប្ពេះ 

យសៀមបូក ភូមិសាម យកាេះ យកាេះប្សឡា  
ភូមិយកាេះប្ជឹម អូរប្មេះ 
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ភូមិទយនាង ភូមិយសៀមបូក ភូមិអូរ ង យសៀមបូក 
ភូមិដប្សយបង អូរឬសែើកណាត ល 
ភូមិកាុំងយកាៃ ក ភូមិកាុំងចម ភូមិដកស ភូមិកុំពង់បា៉ា ង ភូមែូិង កាុំងចម 

ថាឡាបរវិ៉ា ត់ 

ភូមិអនែង់ប្កមនួ ភូមិដចងដមង ដប្សឬសែើ 
ភូមិពងទឹក ភូមិប្ត ុំងធុំ ភូមអូិរនរ  អូរនរ 
ភូមិកុំផ្កែ ង ភូមចិុំការយលើ ភូមិរញន ភូមិ ង់ ភូមិរ ុំយែង ភូមិអនែង់ថម ចុំការយលើ 
ភូមិឆ្វ ុំង ភូមសិុំអាង សុំអាង 
ភូមិមន ភូមិអនែង់នប្ជ ភូមិអនែង់សអុំ អនែង់នប្ជ 
ភូមិផ្កអ វ អនែង់យភ 
ភូមិកាលរមាសចស់ ភូមិប្កបើប្ជុុំ កាលរមាស 

យសសាន 
ភូមិខាច់ថមើ  ភូមតិាឡាត ភូមិរ ុំ ត់ ភូមសិាវ  យរៀង  តាឡាត 
ភូមិយញើន យតត  
ភូមិកាតូត ភូមិយសសាន កុំភញន 
ភូមិយកាេះលៃ ភូមិប្កឡា ស ប្ពេះរ ុំកិល 

បូរ ើអូរសាវ  ដសនជ័  
ភូមិអញើប ញ អូរសាវ   
ភូមិដប្ពក ភូមិសាព នថម សាឹងដប្តង ប្កុងសាឹងដប្តង 

៦ ឧតតរមានជ័  ភូមិតាយែវ ភូមិទលួសាវ  ដសនជ័  ភូមិទុំនប់ ភូមិអូរប្សម៉ា ភូមិថមើ ភូមិប្ត ុំងតាវ ភូមិអូរអដប្ង 
 ភូមិទលួប្បាសាទ ភូមិប្ត ុំងតាវចស់ ភូមិដសែងពណ៌ 

ប្ត ុំងតាវ  
 

អនែង់ដវង ភូមិជាុំ ភូមិយជើងភនុំ ភូមទិឹកជញុំ ភូមិទុំនប់យលើ ភូមិបឹង ភូមិសនតភិាព ភូមសិាមគ្គើ ភូមអូិរប្កញូង ភូមិទកឹជប់  
ភូមិប្សេះឈូ្ក ភូមិឃ្ែ ុំងកណាត ល  

ប្ត ុំងប្បិ  ៍
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ភូមិយឈ្ើទលប្ជុុំ ភូមិថមើ ភូមិទលួប្កឡាញ់ ភូមិទលួប្បាសាទ ភូមិទលួយប្ពច ភូមិអូររញន ភូមអូិរប្សយៅ ថាែ ត 
ភូមិយគ្នកសុំព័រ ភូមិចរ ភូមិរហាល ភូមជិប់តាយមាកដសនជ័  ភូមិប្ត ុំងធុំ ភូមិថនល់ដ្ឋច់ ភូមិលុំទងចស់ 
ភូមិប្សយៅយប្សាង ភូមអូិរគ្គ្ើរកណាត ល ភូមិអូរគ្គ្ើរយប្កាម ភូមិអូរគ្គ្ើរយលើ 

លុំទង 
 

ភូមិយកាេះថមើ ភូមិប្ពលាន ភូមយិងខាងតបូង ភូមិរ ុំយចក ភូមិកណាត លយប្កាម  ភូមិរ ុំយចកយកើត ភូមិរ ុំយចកលិច  
ភូមិអូរតាដមង 

អនែង់ដវង 
 

ភូមិ មកនញង អូរសាវ   
ប្ត ុំងប្បាសាទ ភូមិខនងទួលមានជ័  ផ្កអ វ 

ភូមិែើប្ក ម ភូមិ នមាស ភូមិដប្សប្កសាុំង ភូមថិនល់ដកង ភូមិអូររ ុំយែង ភូមអូិរប្តាច ប្ត ុំងប្បាសាទ 
ភូមិយគ្នកឈូ្ក ភូមិប្ជឹងខាងយកើត ភូមិប្ជឹងខាងលិច ភូមិែងទង់ ភូមិប្ត ុំងទូង ភូមិរ ុំែួលយជើងភនុំ ភូមិប្សេះប្ពិច 
ភូមិអូរឬសែើ ភូមកូិនយប្កៀល ភូមិកតញល ភូមិយគ្នកចន់រ ើ ភូមិយគ្នកប្បាសាទ ភូមិយគ្នកភែញក ភូមិយគ្នកអុំពលិ  
ភូមិឈូ្កមាស ភូមិប្ត ុំងដសែង ភូមិបញសែ ភូមិសញខែញមរមនា ភូមិសុំយរាងដសនជ័ ១ ភូមសិុំយរាងដសនជ័ ២ 
ភូមិប្ត ុំងដវង ភូមិប្បាសាទរយវៀង ភូមិថនល់បត់ ភូមគិ្ើរ ើវន័ត ភូមិចមដសនជ័  

កូនយប្គ្ៀល 
 
  

ប្កុងសុំយរាង ភូមិខាន ចឬសែើ ភូមិយតាន ត ភូមិយ ធិ៍វងែ ភូមិរ ុំែួលវសនា ភូមអូិរបាត់ដ្ឋវ ភូមិប្ត ុំងប្តាវ  
ភូមិប្ត ុំងមអមដសនជ័  ភូមបិនា រាក់ 

បនា រាក់ 
 

ភូមិបាកនឹម សុំយរាង 
ភូមិយែើមនប្ជ ភូមិប្សេះទកឹ ភូមអូិរខាែ  មញ ុំ អូរសាម ច់ 
ភូមិទយនែសរ ភូមិយឈ្ើសាែ ប់ ភូមិបញសែធុំ ភូមិដសនមយនារមយ១ ភូមិដសនមយនារមយ២ យគ្នកខពស់ 

បនាា  អុំពលិ 
ភូមិកយញ្ច ៀប ភូមិយគ្នកមន ភូមតិាមាន់ដសនជ័  ភូមិថមែូន ភូមិនាគ្រាជយ ភូមិរ ុំចង់  ភូមសិិទធយសរ ើចស់  
ភូមិ នញមាណ ភូមទិួលធុំ 

យគ្នកមន 
 

ភូមិកនាញ ជូន ភូមិកូនយសកយតយជា ភូមិប្កសាុំងថមើ ភូមិប្ក ដសនជ័  ភូមិយគ្នកកើ ភូមិចង្គង្ហា ន កែអភិវឌ្ឍន៍ 
ភូមិែយង្ហា តាប៉ាញក ភូមិយ ធិ៍ដសនជ័  ភូមិមា៉ា លើយប្សាង ភូមិដសនជ័  ភូមសិុំយរាងតាន  ភូមសិុំយរាងទប  

យបង 
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ភូមិប្ត ុំងសាវ   
ភូមិែូនទ ភូមពិងទកឹ ភូមិរ ុំែលួដសនជ័  ភូមិហាយលៀមដសនជ័  អុំពិល 
ភូមិខាន រ ភូមិយគ្នកធុំ ភូមិយចកកបូរ ភូមិរលុំដវង ប្កសាុំង 

ចញងកាល់ ភូមិបាក់ដវក ភូមិបាក់ដវកថមើ ចញងកាល់ 
ភូមិយគ្នកសដងា ភូមិប្សេះដកវ ពប្ង 

សរញប ៦យខតត ២៨៦ភូម ិ ៩៣ ញុំ ៣០ប្សកុ 
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ឧរសមព័្ធទី៥ 
ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតបានតយមែើងប្បព័នធ SHS ចុំននួ 18,000 ប្បព័នធ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩  
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ឧរសមព័្ធទី៦ 
ព័ត៌មានសយងខបសតើពើការចញេះកចិចសនាតាមយខតតនើម ួៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់  

យប្កាមកមមវធិើជ ួទញនសប្មាប់ពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩  

យខតត តុំបន់យធវើយសវកមម យលខអាជ្ាបណណ អនកកាន់អាជ្ាបណណ ប្បភពលគត់លគង់អគ្គសិនើ 
គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយអគ្គិស្ីកមពុជា 
បនាា  មានជ័  ដលនកខែេះនន ញុំសាវ  យចក និង ញុំរលួស ប្សុកសាវ  យចក ១៩០អ យលាក ម៉ាក់ វ៉ា ន់ អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកអូរយប្ៅ ប្សុកសាវ  យចក និងប្កងុយបា៉ា  ដប៉ាត  ២៧៦អ យលាក ជញន រទិធើ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកប្ពេះយនប្តប្ពេះ ៣៥១អ យលាក យទព មករា (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

បាត់ែុំបង ដលនកខែេះននប្សុករតនមណឌ ល និងប្សុកបាណន់ ០៦៩អ យលាក ណញ ប ប ិន (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 
 ញុំឬសែើប្កាុំង ប្សុកយមាងឬសែើ ០៧២អ យលាក យ៉ា  សមបតតិ* អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកថមយគ្នល ២០១អ 
យលាក អ ូ ចន់រត័ន (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
យលាក អ ូ ចន់រត័ន (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំលាវ  និង ញុំនប្ពខពស់ ប្សុកបយវល ២៤២អ យលាកប្សើ សាន់ ឆ្ន់ (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកសដងា និងប្សកុយមាងឬសែើ ២៤៦អ យលាក សុំណាង សតា (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកសដងា និង ញុំសុំយរាងកនញង ប្សុកឯកភនុំ ២៦២អ យលាកប្សើ ទនិ តញង (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកបាណន់ ប្សកុថមយគ្នល នងិប្សុកបយវល ២៧០អ 
ប្កុម  ញន យអ កិប្ទើសញើធើ អូតាគ្ើយប្តឌ្ើង  

)អញើ.អូ.ធើ ( (គ្យប្មាងទើ៤) 
អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកបយវល នងិប្សកុថមយគ្នល ២៨២អ យលាកប្សើ យសឿន សញភ័ណឌ ណារា៉ា  (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកយមាងឬសែើ ប្សុករញកខគ្ិរ ើ  ៣០៣អ ស ប្គ្នស យអសវ ើអយអ យអ កិប្ទើសញើធើ សឺវ ើស* 
(គ្យប្មាងទើ៨) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុករតនមណឌ ល ៣០៩អ យលាក ង៉ាូវ លើ ួ អគ្គិសនើកមពញជា 
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ដលនកខែេះនន ញុំដចងមានជ័  ប្សុកបាណន់ ៣៣០អ 
យលាក  ញញ សញវណណ (គ្យប្មាងទើ៦) អគ្គិសនើកមពញជា 
យលាក  ញញ សញវណណ (គ្យប្មាងទើ៧) អគ្គិសនើកមពញជា 

កុំពង់ចម ដលនកខែេះននប្សុកនប្ពឈ្រ ប្សកុកងមាស ប្សុកចុំការយលើ ប្សកុសាឹង
ប្តង់ ប្សុកកុំពង់យសៀម 

០២៣អ ប្កុម  ញន យមគ្ងគសាម តយៅវរ័* (គ្យប្មាងទើ៨) 
ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 

សគន់-ចុំការយលើ 

ដលនកខែេះននប្សុកចុំការយលើ ០៣៨អ 
ស ប្គ្នសថនល់ដបកចុំការយលើ យអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 
សគន់-ចុំការយលើ 

ដលនកខែេះននប្សុកយជើងនប្ព ០៤៧អ 
ស ប្គ្នស សរ មា៉ា លើស យអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 
សគន់-ចុំការយលើ 

ដលនកខែេះននប្សុកសាឹងប្តង់ ០៦០អ យលាកប្សើ អា ម យប្សង (គ្យប្មាងទើ៣) 
ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 

សគន់-ចុំការយលើ 

ដលនកខែេះននប្សុកចុំការយលើ និងប្សុកសាងឹប្តង់ ០៧៥អ យលាក ឆ្  គ្ឹម  ួរ (គ្យប្មាងទើ៣) 
ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 

សគន់-ចុំការយលើ 

ដលនកខែេះនន ញុំយមប្ពើង និង ញុំបាធា  ប្សកុបាធា  ១៥៩អ ប្កុម  ញន  ញន សញភាព (គ្យប្មាងទើ៥) 
ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 

សគន់-ចុំការយលើ 

ដលនកខែេះន ប្សកុប្សើសនធរ ២០៧អ យលាក ឡា  យវ ៉ាងឃ្ង 
ប្កុម  ញន Kampong Som 

Electrictry 
ដលនកខែេះនន ញុំសុំបូរ និង ញុំជាលា ប្សុកបាធា  ២១៦អ ប្កុម  ញន សុំបូរ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) ប្កុម  ញន TPLC Holdings 

ដលនកខែេះននប្សុកយជើងនប្ព ២៨៦អ យលាកប្សើ ស ូ រ ៉ាញង (គ្យប្មាងទើ៤) 
ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 

សគន់-ចុំការយលើ 
ដលនកខែេះននប្សុកសាឹងប្តង់ ២៩២អ យលាក យសង ប្គ្ើ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់យសៀម ៣៤០អ យលាក លនួ សញភាព អគ្គិសនើកមពញជា 
 ញុំយកាេះសូទិន ប្សុកយកាេះសូទនិ និង ញុំយកាេះមតិត ប្សកុកុំពង់យសៀម ៣៦៣អ យលាក លាង លលាែ  (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 
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ដលនកខែេះននប្សុកសាឹងប្តង់ ៣៦៩អ 
យលាក ឌ្ើ ពិសិែា (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 
យលាក ឌ្ើ ពិសិែា (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំបាធា  ប្សុកបាធា  ៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ *(គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំតាប្បកុ និង ញុំចុំការអណតូ ង ប្សកុចុំការយលើ ៤៤៧អ យលាកប្សើ ញញ ឹក សញគ្នធ 
ប្កុម  ញន ប ើវ ើសញើឌ្ើ យវ បយមន 

ខូអិលធើឌ្ើ 
កុំពង់ឆ្ន ុំង ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់ប្តឡាច ប្សុកសាមគ្គើមានជ័  នងិប្សកុ

ទឹកលញស ០៤១អ 
ប្កុម  ញន ទើ សញគ្នធ (ធើយអសយខ) យអ កិប្ទើសញើធើ 
ខូអិលធើឌ្ើ (គ្យប្មាងទើ៣) 

ប្កុម  ញន OSVR Trading 

ដលនកខែេះននប្សុករលាយបអៀរ និងប្កុងកុំពង់ឆ្ន ុំង ០៥១អ ប្កុម  ញន អ ញង សញវណណនើ យអ កិប្ទើសញើធើ 
 ឌ្ើយវ ញបយមន 

ប្កុម  ញន OSVR Trading 

 ញុ្ំ នយ ើង ប្សុកសាមគ្គើមានជ័  ៣៩៣អ យលាក ទូច កកាដ្ឋ *(គ្យប្មាងទើ២) ប្កុម  ញន OSVR Trading 
ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់ប្តឡាច ៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ *(គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់ប្តឡាច ប្សុកសាមគ្គើមានជ័  ៤១៥អ យលាកប្សើ ដក វ៉ា រនិ *(គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន OSVR Trading 
ដលនកខែេះនន  ញុំយកាេះថាូវ ប្សកុជញលគ្ើរ ើ និងប្សុកកុំពង់ប្តឡាច ប្សុក
ទឹកលញស ប្សុករលាយបអៀរ និងប្សុកសាមគ្គើមានជ័   

៤១៦អ យលាក ឱ  ែូលើ (គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន OSVR Trading 

ប្សុកកុំពង់ដលង ៤២១អ យលាកប្សើ លើវ សញ ួង (គ្យប្មាងទើ២) ប្កុម  ញន OSVR Trading 
 ញុំ មយឆ្ា ក ប្សុកជញលគ្ើរ ើ ៤២៤អ យលាក សនួ សញផ្កនិត អគ្គិសនើកមពញជា 
 ញុំប្បសនិប ប្សុករលាយបអៀរ ដលនកខែេះនន ញុំប្កាុំងសាគ រ ប្សុកទកឹលញស 
និងប្សុកបរបូិរណ៍ 

៤២៩អ យលាកប្សើ យអន ចនាថ  ប្កុម  ញន OSVR Trading 

ដលនកខែេះនន ញុំខាន ឆ្ម រ ប្សុកសាមគ្គើមានជ័  ប្សកុកុំពង់ប្តឡាច  ៤៤៨អ យលាក ឱ ចុំយរ ើន ប្កុម  ញន OSVR Trading 
កុំពង់សព ឺ

ដលនកខែេះននប្សុកភនុំប្សួច ០៨២អ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើយពប្ជនិល អិលយអសយខ* 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 
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ដលនកខែេះននប្សុកគ្ងពសិើ ប្សកុបយសែា ១០១អ 

ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ** 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ ** 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកភនុំប្សួច និងប្សុកសុំយរាងទង ៣៨៥អ 
ប្កុម  ញន ចន់ គ្មឹយអង យអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

ប្កុម  ញន សញខា  
យអ កិប្ទើសញើធើ 

ដលនកខែេះននប្សុកបយសែា និងប្សុកគ្ងពិសើ ៣៨៦អ 
ប្កុម  ញន  ញនវឌ្ឍនៈ យអ កិប្ទើសញើធើ 
 (គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកថពញង  ញុំ ញទធសាមគ្គើ ប្សុកឧតតញងគ ៣៩៣អ យលាក ទូច កកាដ្ឋ *(គ្យប្មាងទើ២) ប្កុម  ញន OSVR Trading 
ដលនកខែេះននប្សុកឱរា៉ា ល់  ៤៣៥អ យលាកប្សើ ដកវ យសដ្ឋ** អគ្គិសនើកមពញជា 

កុំពង់ធុំ ដលនកខែេះននប្សុកបារា ណ៍ ប្សុកសនាញក ០០៦អ ប្កុម  ញន យលង យគ្ៀង យអ កិប្ទើសញើធើ  
(គ្យប្មាងទើ៣) 

ប្កុម  ញន ប ើវ ើសញើឌ្ើ យវ បយមន 
ខូអិលធើឌ្ើ 

ដលនកខែេះននប្សុកបារា ណ៍ ០២៣អ ប្កុម  ញន យមគ្ងគសាម តយៅវរ័* (គ្យប្មាងទើ៨) 
ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 

សគន់-ចុំការយលើ 

 ញុំបារា ណ៍ និងដលនកខែេះនន ញុំឈូ្កខាច់ ប្សុកបារា ណ៍ ០៣៩អ យលាក គ្ឹម ច័នាតារា (គ្យប្មាងទើ៤) 
ប្កុម  ញនប ើវ ើសញើយៅវរ័ឌ្ើយវ 

បយមន ខូអិលធើឌ្ើ 

ដលនកខែេះននប្សុកយសាា ង ០៦៣អ យលាក អ ញង  ញកសញើន (គ្យប្មាងទើ៤) 
ប្កុម  ញនប ើវ ើសញើយៅវរ័ឌ្ើយវ 

បយមន ខូអិលធើឌ្ើ 
ដលនកខែេះននប្សុកសណាត ន់  ១៩៩អ ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ យអ កិប្ទើសញើធើ អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកប្បាសាទសុំបូរ និងប្សកុសណាត ន់ ៣២៦អ ស ប្គ្នស វណាណ  ន  ញើម យអ កិប្ទើសញើធើ អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំសាលាវស័ិ  នងិ ញុំទួលយប្គ្ើល ប្សុកបាសាទបលែ័ងគ 
៣២៧អ 

 យលាក យកើត ចនាើ 
ប្កុម  ញនប ើវ ើសញើយៅវរ័ឌ្ើយវ 

បយមន ខូអិលធើឌ្ើ 
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ដលនកខែេះននប្សុកបារា ណ៍ ៣៦៧អ យលាក យសឿន សញលល (គ្យប្មាងទើ៥) 
ប្កុម  ញន ប ើវ ើសញើ យៅវរ័ 
ឌ្ើយវ បយមន ខូអលិធើឌ្ើ 

ដលនកខែេះនន ញុំយឈ្ើទល ប្សកុសណាត ន់ ៤២៥អ យលាក   ូ ថន អគ្គិសនើកមពញជា 
កុំពត ដលនកខែេះននប្សុកឈូ្ក ប្សុកជញុំគ្ើរ ើ ប្សុកអងគរជ័  ប្សុកបនាា  

មាស ប្សកុែងទង់ ប្សកុទឹកឈូ្ និងប្សុកកុំពង់ប្តាច ០៤៤អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើទឹកឈូ្ (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកជញុំគ្ើរ ើ ០៨២អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើយពប្ជនិល អិលយអសយខ* 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកបនាា  មាស ប្សុកកុំពង់ប្តាច ប្សុកែងទង់ និង
ប្សុកអងគរជ័  

០៩៣អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើទូកមាស *(គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 

 ញុំតានើ នងិ ញុំភនុំកញង ប្សកុអងគរជ័  ០៩៧អ យលាក  និ អញិច (គ្យប្មាងទើ៣) ស ប្គ្នសអគ្គិសនើទូកមាស 

ដលនកខែេះននប្សុកជញុំគ្ើរ ើ ១៩៧អ ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើអងគរកា * 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកទឹកឈូ្ ប្សុកកុំពង់ប្តាច និងប្សុកែងទង់ ១៨០អ ប្កុម  ញន ដកប យៅវរ័ សឹបផ្កែ  * អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកែងទង់ ប្សុកកុំពង់ប្តាច  ២២៥អ យលាកប្សើ ចន់ សញគ្ើម (គ្យប្មាងទើ៣) ស ប្គ្នសអគ្គិសនើទូកមាស 

កណាត ល ដលនកខែេះនន ញុំដប្ពកទនាែ ប់ និង ញុំកុំពង់ភនុំ ប្សុកយលើកដែក ០២១អ យលាកប្សើ យៅ ប្សើយពប្ជ អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកសាអ ង និងប្សកុយកាេះធុំ ០៤៩អ ស ប្គ្នស អញើសយធើន យៅវរ័សបឹផ្កែ   យអនយធើ
ប្បា  )អញើប៉ាូស (  (គ្យប្មាងទើ៨) 

ប្កុម  ញនអគ្ាើសនើយកៀនសាវ   

ដលនកខែេះននប្សុកកណាត លសាងឹ ១០១អ 

ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ** 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ ** 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកយកៀនសាវ   ប្សុកសាអ ង និងប្សុកលាវ ឯម ១៥០អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើយកៀនសាវ   (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 
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 ញុំគ្គ្ើរធុំ ប្សុកយកៀនសាវ   នងិដលនកខែេះនន ញុំកុំពង់ភនុំ  
ប្សុកយលើកដែក ១៧០អ 

យលាក ឈ្ញន លើ អគ្គិសនើកមពញជា 
យលាក ឈ្ញន លើ (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកសាអ ង ១៧៩អ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* (គ្យប្មាងទើ២) ប្កុម  ញន អិល អឹម យខ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* (គ្យប្មាងទើ៣) ប្កុម  ញន អិល អិម យខ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* (គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន អិល អិម យខ 

ដលនកខែេះនន ញុំដប្ពកតាមាក់ ប្សកុខាចកណាត ល ២៣០អ 
យលាប្សើ ថូ  វរញន (គ្យប្មាងទើ៣) ប្កុម  ញន TPLC Holdings 
យលាប្សើ ថូ  វរញន (គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន TPLC Holdings 

ដលនកខែេះននប្សុកយលើកដែក ៣១៦អ 
ស ប្គ្នស កអមសុំណរ ឌ្ើយវ ញបយមន  
(គ្យប្មាងទើ២) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកលាវ ឯម ៣៥៥អ យលាក ឈ្រ ដវងងួន *(គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 
 ញុំកុំពង់លួង ប្សុកពញាឮ ៤១៥អ យលាកប្សើ ដក វ៉ា រនិ *(គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន OSVR Trading 

យកាេះកញង  ញុំែងយពក ប្សុកប្សអុំបលិ ៤៣៥អ យលាកប្សើ ដកវ យសដ្ឋ** អគ្គិសនើកមពញជា 
ប្កយចេះ ដលនកខែេះននប្សុកឆែូង ប្សុកចប្តបញរ ើ  ញុំសាវ  ប្ជេះ ប្សកុសនួល និង

សង្ហា ត់រកាកណាត ល ប្កុងប្កយចេះ ១៩១អ យលាកប្សើ ភនិ វភិាវ ើ* អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកដប្ពកប្បសពវ ២១៧អ ស ប្គ្នស ហា ង យៅ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកដប្ពកប្បសពវ ២២៧អ យលាក យយន បញ្ា រត័ន អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកសនួល និងប្សកុចិប្តបញរ ើ ៣៤២អ ប្កុម  ញន យយនសញភារទិធយប្តឌ្ើង (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកសុំបូរ ៣៤៦អ យលាកប្សើ ជា សញខយខង (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 

ប្ពេះវហិារ ដលនកខែេះនន ញុំជាុំកានត  ញុំរ ុំយដ្ឋេះដប្ស  ញុំទឹប្ក ម ប្សុកជាុំកានត ១៦២អ យលាកប្សើ លាភ ប្សើអ័ង (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកជាុំកានត ១៦៣អ ប្កុម  ញន អិម អលិ ភើ យអ កិប្ទើសញើធើ ប្ត ុំង
ប្បាសាទ * 

អគ្គិសនើកមពញជា 
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ដលនកខែេះនន ញុំកនាួត នងិ ញុំយង ប្សុកជាុំកានត ៣០៧អ យលាក ដកវ ងនួ (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំប្សដអម នងិ ញុំកនាួត ប្សកុជាុំកានត ៣១២អ 
យលាក លញុំ ភ័ប្ក* អគ្គិសនើកមពញជា 
យលាក ភញុំ ភ័ប្ក* (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកជាុំកានត ៤០៥អ 
យលាកប្សើ ដកវ សញវណណនើ (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 
យលាកប្សើ ដកវ សញវណណនើ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកដឆប ប្សកុជ័ ដសន នងិប្សុករយវៀង ៤០៩អ យលាក យអង សញធាវឌ្ឍនា (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 
នប្ពដវង ដលនកខែេះនន ញុំប្បាសាទ នងិ ញុំអយនាង ប្សកុកុំពង់ប្តដបក  ០៣៦អ យលាកប្សើ យ ជ គ្ើម (គ្យប្មាងទើ៣) ប្កមុ  ញន ដញ៉ាម   ន  

ដលនកខែេះនន ញុំជើលញច នងិ ញុំប្តបាុំងដប្ស ប្សកុយមសាង ២៣៩អ យលាក ចន់ សញធា (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់ប្តដបក ២៤៧អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើយប្កាលយគ្ន * (គ្យប្មាងទើ៣) យសវករ យសៀន ណារទិធ 
ដលនកខែេះនន ញុំយឈ្ើកាច់ នងិ ញុំយជើងភនុំ ប្សុកបាភនុំ ២៦៧អ យលាកប្សើ យៅ សញភា អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់ប្តដបក ប្សុកបាភនុំ និងប្សុកយមសាង ៣៤៣អ 
ប្កុម  ញន ដញ៉ាម  ន យអ កិប្ទើខល  
(គ្យប្មាងទើ៦) 

យវៀតណាម 

ដលនកខែេះននប្សុកយ ធិ៍យរៀង នងិប្សុក រា ុំង ៣៥៥អ យលាក ឈ្រ ដវងងួន *(គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 
 ញុំសាវ  ប្ជុុំ ប្សុកយមសាង ៤៣៨អ យលាក រញន សញវណណ (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

យ ធិ៍សាត់ ដលនកខែេះននប្សុកបាកាន ០៣៣អ ស ប្គ្នស ឈួ្ ងួន យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកបាកាន ប្សុកភនុំប្កវញ និងប្កុងយ ធិ៍សាត់ ០៣៤អ 
ស ប្គ្នសយ ន ូឡា  យអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៩) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំសាវ  ែូនដកវ ប្សុកបាកាន ០៧២អ យលាក យ៉ា  សមបតតិ* អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះនន ញុំរ ុំយលច និង ញុំអូរតាយបា៉ា ង ប្សកុបាកាន ១០២អ យលាក ប្ ប វណាណ យរ ៉ាត អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកភនុំប្កវញ នងិប្កុងយ ធិ៍សាត់ ១២៤អ ស ប្គ្នស អា  ន សា ន ប្កវញយអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 
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ដលនកខែេះននប្សុកប្កគ្រ នងិប្សកុកយណត ៀង ១២៥អ 
ប្កុម  ញន យអសវ ើវ ើធើ យអ កិប្ទើសញើធើ ខូអិលធើឌ្ើ 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកវលដវង ៣០៣អ ស ប្គ្នស យអសវ ើអយអ យអ កិប្ទើសញើធើ សឺវ ើស* 
(គ្យប្មាងទើ៨) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកភនុំប្កវ៉ាញ និងប្កុងយ ធិ៍សាត់  ៣៣១អ យលាក លមឹ បា៉ា ក់ (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 
 ញុំតាយលា ប្សកុបាកាន ៣៣២អ យលាក ញ្ា ណ វឌ្ឍនា (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកកយណត ៀង ប្សកុបាកាន និងប្កងុយ ធិ៍សាត់ ៣៨២អ យលាកប្សើ គ្មឹ សញើលល (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

យសៀមរាប 
ដលនកខែេះននប្សុកពួក ប្សុកអងគរជញុំ និងប្សុកអងគរធុំ ០៣៥អ 

ប្កុម  ញន វន់ វ ើរៈ សឺវ ើស (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
ប្កុម  ញន វន់ វ ើរៈ សឺវ ើស (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកជើដប្កង និងប្សុកសូប្ទនិគ្ម ១២៩អ 
យលាក ចន់ សញខ (គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន យខធើសញើ យខបប ល 
យលាក ចន់ សញខ (គ្យប្មាងទើ៥) ប្កុម  ញន យខធើសញើ យខបប ល 

ដលនកខែេះននប្សុកអងគរជញុំ ១៣៩អ យលាក ែួង ណារនិ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះនន ញុំកនាួត ប្សុកសាវ  យលើ ប្សុកបនាា  ប្សើ ប្សុកវ៉ា រនិ ២៤០អ យលាកប្សើ  ញង គ្មឹយ ង* (គ្យប្មាងទើ៤)  អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកប្សើសនុំ និងប្សកុប្កឡាញ់ ៣១១អ យលាកប្សើ យ ង សញើមញ  (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកអងគរជញុំ និងប្សកុវ៉ា រនិ ៣៥៩អ ប្កុម  ញន អគ្គិសនើ វ៉ា រនិ អងគរ* អគ្គិសនើកមពញជា 

ប្ពេះសើ នញ  ញុំអូរបាក់រយទេះ ប្សកុកុំពង់សើលា  ៤៣៥អ យលាកប្សើ ដកវ យសដ្ឋ** អគ្គិសនើកមពញជា 
សាវ  យរៀង ដលនកខែេះននប្សុកសាវ  ប្ជុុំ ២៤៧អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើយប្កាលយគ្ន * (គ្យប្មាងទើ៣) យសវករ យសៀន ណារទិធ 

ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់យរាទិ៍ និងប្សុកចង្គនាា  ២៦៨អ យលាក ខាន់ សញើដែន (គ្យប្មាងទើ៦) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុករមាសដ ក ៣១៩អ ប្កុម  ញន ដខមរ ូធូ ធឹើ យប្តឌ្ើង (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 

តាដកវ 
 

ដលនកខែេះននប្កុងែូនដកវ ប្សុកយកាេះអដណត ត ប្សុកប្ទុំង ប្សុកបូរ ើ
ជលសារ និងប្សកុគ្ើរ ើវង់ 

០១៣អ ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើ គ្ើរ ើវង់  
(គ្យប្មាងទើ២) 

យសវករ មា៉ា ក់ ខញម 



69 

 ញុំយសាម ង នងិប្សុកប្ទុំង  ០១៦អ យលាក ដក គ្ញ  ូ  អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្កុងែូនដកវ ប្សុកយកាេះអដណត ត ប្សុកប្ទុំង  
និងប្សុកគ្ើរ ើវង់ 

០៥៥អ យលាក មា៉ា ក់ ខញម (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកគ្ើរ ើវង់ នងិប្សកុប្តាុំកក់ ០៩៣អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើទូកមាស * (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកបាទើ ១០១អ 

ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ** 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ ** 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកប្តាុំកក់ ១២១អ យលាក ដង៉ាត សូដ្ឋ (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកបាទើ នងិប្សុកនប្ពកបាស ១៧៩អ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* (គ្យប្មាងទើ២) ប្កុម  ញន អិល អិម យខ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* (គ្យប្មាងទើ៣) ប្កុម  ញន អិល អិម យខ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* (គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន អិល អិម យខ 

ដលនកខែេះននប្សុកសុំយរាង នងិប្សុកប្តាុំកក់  ១៨៨អ យលាក លមឹ សញើសញភ័ណឌ  (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកនប្ពកបាស នងិប្សុកអងគរបូរ ើ ១៩៥អ យលាក អ ូច គ្ន ប្កុម  ញន អិល អិម យខ 

ដលនកខែេះននប្សុកប្តាុំកក់ ១៩៧អ 
ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើអងគរកា* 
 (គ្យប្មាងទើ៤) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកនប្ពកបាស ២១២អ យលាក ដង៉ាត ដម៉ាង (គ្យប្មាងទើ៥) ប្កុម  ញន អិល អិម យខ 

ដលនកខែេះននប្សុកអងគរបូរ ើ ២៦៥អ យលាក ដកវ សារា៉ា យែ (គ្យប្មាងទើ២) ប្កុម  ញន អិល អិម យខ 

ឧតតរមានជ័  
ដលនកខែេះននប្សុកប្ត ុំងប្បាសាទ  ១៦៣អ 

ប្កុម  ញន អិម អលិ ភើ យអ កិប្ទើសញើធើ ប្ត ុំង
ប្បាសាទ* អគ្គិសនើកមពញជា 
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ដលនកខែេះនន ញុំចញងកាល់ ប្សុកចញងកាល់ ប្សុកអនែង់ដវង ២៤០អ យលាកប្សើ  ញង គ្មឹយ ង* (គ្យប្មាងទើ៤)  អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកប្ត ុំងប្បាសាទ ៣១២អ 
យលាក លញុំ ភ័ប្ក* អគ្គិសនើកមពញជា 
យលាក ភញុំ ភ័ប្ក* (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំចញងកាល់ និង ញុំយជើងយទៀន ប្សុកចញងកាល់ ៣១៣អ យលាក ឈ្មឹ សាយរាទិ៍ អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះនន ញុំចញងកាល់ ប្សុកចញងកាល់  ញុំលុំទង ប្សុកអនែង់ដវង ៣៥៩អ ប្កុម  ញន អគ្គិសនើ វ៉ា រនិ អងគរ* អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកចញងកាល់ នងិប្កុងសុំយរាង ៣៨៨អ 
យលាកប្សើ យខៀវ សញលល (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
យលាកប្សើ យខៀវ សញលល (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំពប្ង ប្សុកចញងកាល់ និងប្កុងសុំយរាង ៤៤៤អ យលាកប្សើ គ្ង់ ចន់ដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា 
ដកប ប្សុកែុំណាក់ចយងអើរ និងប្កងុដកប ១៨០អ ប្កុម  ញន ដកប យៅវរ័ សឹបផ្កែ  * អគ្គិសនើកមពញជា 
នប៉ាលិន ដលនកខែេះននប្សុកសាលាយប្ៅ នងិប្កុងនប៉ាលិន ០០៩អ ប្កុម  ញន អឹម យអស ភើ ឌ្ើយវ ៉ា ញបមិន កូអិលធើឌ្ើ 

(គ្យប្មាងទើ២) 
អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្កុងនប៉ាលិន ០៨៩អ ប្កុម  ញន វណណៈភាព ឌ្ើយវ ញបយមន អគ្គិសនើកមពញជា 
តបូង មញ ុំ  ញុំជុំនើក ប្សុកប្កចូឆ្ម រ ១៩១អ យលាកប្សើ ភនិ វភិាវ ើ* អគ្គិសនើកមពញជា 

គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយធនាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាលែមឺ៉ង ់
បនាា  មានជ័  

ដលនកខែេះននប្សុកមងគលបូរ ើ ប្សកុប្ពេះយនប្តប្ពេះ ១០៥អ 
ប្កុម  ញន ធើអិនអិនធើ យអ កិប្ទើសញើធើ *
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

បាត់ែុំបង ដលនកខែេះននប្សុកថមយគ្នល ១០៥អ ប្កុម  ញន ធើអិនអិនធើ យអ កិប្ទើសញើធើ *
(គ្យប្មាងទើ៥) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

កុំពង់ចម 
ដលនកខែេះននប្សុកយជើងនប្ព ០៤៧អ 

ស ប្គ្នស សរ មា៉ា លើស យអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ 
សគន់-ចុំការយលើ 

 ញុំតាអញង ប្សុកចុំការយលើ ២៥៦អ យលាក ដត គ្មឹសញង (គ្យប្មាងទើ២)  ប្កុម  ញន ប ើវ ើសញើឌ្ើយវ បយមន  
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ដលនកខែេះននប្សុកបាធា  ៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ* (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 
កុំពង់ឆ្ន ុំង 

ដលនកខែេះននប្សុកបរបូិរណ៍ ០៤០អ 
ស ប្គ្នស អិម អិច យអ កិប្ទើសញើធើ 
 (គ្យប្មាងទើ៧) 

ប្កុម  ញន OSVR Trading 

ដលនកខែេះននប្សុករលាយបអៀរ ០៩៥អ យលាកប្សើ ចន់ សញើម៉ាូលើ (គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន OSVR Trading 

ដលនកខែេះននប្សុកទឹកលញស ១១៩អ 
យលាក អ ញន សញធា  (គ្យប្មាងទើ៧) ប្កុម  ញន OSVR Trading 
យលាក អ ញន សញធា  (គ្យប្មាងទើ៨) ប្កុម  ញន OSVR Trading 

ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់ប្តឡាច  ៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ* (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 
កុំពង់សព ឺ ដលនកខែេះននប្សុកភនុំប្សួច ១៣៦អ យលាក ដម៉ាន គ្នាធ  (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកសុំយរាងទង ប្សុកគ្ង់ពិសើ ១៥៤អ យលាក អ ញ  សញផ្កត* (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកភនុំប្សួច និងប្សុកឱរា៉ា ល់ ២៣៧អ ប្កុម  ញន អគ្គិសនើនប្ពរ ុំែលួ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

កុំពង់ធុំ 
ដលនកខែេះននប្សុកយសាា ង ១១១អ 

យលាក គ្ង់ វញន *(គ្យប្មាងទើ៥) ប្កុម  ញន យខធើសញើ យខបប ល 
យលាក គ្ង់ វញន* (គ្យប្មាងទើ៦) ប្កុម  ញន យខធើសញើ យខបប ល 

 ញុំសានគ្រ និង ញុំដតបង ប្សកុកុំពង់សាវ   ២២៨អ 
ស ប្គ្នស ធើ យខ ធើ ឌ្ើ យអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

ប្កុម  ញន ប ើវ ើសញើឌ្ើយវ បយមន 
ខូអិលធើឌ្ើ 

ដលនកខែេះប្សុកប្បាសាទបល័ងគ និងប្សុកកុំពង់សាវ   ៣៦៨អ កញ្ា  តាន់ គ្ឹមប ួ (គ្យប្មាងទើ៣) 
ប្កុម  ញនប ើវ ើសញើយៅវរ័ឌ្ើយវ 

បយមន ខូអិលធើឌ្ើ 
កុំពត 

ដលនកខែេះននប្សុកទឹកឈូ្ ប្សុកកុំពង់ប្តាច និងប្សុកែងទង់  ១៨០អ 
ប្កុម  ញន ដកប យៅវរ័ សឹបផ្កែ  * 
 (គ្យប្មាងទើ២) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

កណាត ល ដលនកខែេះននប្សុកសាអ ង ០៨៦អ ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ សាអ ង អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកកណាត លសាងឹ ១៥៣អ 
ស ប្គ្នស អគ្គសិនើ បងឹខាង ប្កុម  ញន អិលអមឹយខ 
ស ប្គ្នស អគ្គសិនើ បងឹខាង (គ្យប្មាងទើ២) ប្កុម  ញន អិលអមឹយខ 
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ដលនកខែេះននប្សុកកណាត លសាងឹ ១៥៤អ យលាក អ ញ  សញផ្កត* (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកកណាត លសាងឹ ១៧៤អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ពត់ សរ *(គ្យប្មាងទើ៣) ប្កុម  ញន អិលអមឹយខ 

ដលនកខែេះននប្សុកអងគសនួល ២៦១អ 
ស ប្គ្នសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនើជនបទ* 
(គ្យប្មាងទើ២) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកខាច់កណាត ល ប្សុកលាវ ឯម  ២៧២អ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើកុំពង់ចមែងបាក់ដ្ឋវ* 
(គ្យប្មាងទើ២) 

ប្កុម  ញន TPLC Holdings 

ដលនកខែេះននប្សុកលាវ ឯម និងប្សុកខាច់កណាត ល ៣៤៧អ ប្កុម  ញន ៧ អនិជើ ប្គ្បុ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើយកៀនសាវ   
ប្កយចេះ ដលនកខែេះននប្សុកឆែូង ៣៤២អ ប្កុម  ញន យយនសញភរទិធយប្តឌ្ើង (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកសុំបូរ ៣៩៥អ យលាកប្សើ  ញន សញខ គចិ * (គ្យប្មាងទើ៦) អគ្គិសនើកមពញជា 
នប្ពដវង 

 
បញ្ាូ នអគ្គិសនើតាមបយណាត  លែូវជាតិយលខ៨ ពើប្ពុំប្បទល់កមពញជា-
យវៀតណាម មកប្សុកកុំច មារ ប្សុកសាវ  អនារ និងប្សកុ រា ុំង 

២៥៩អ ប្កុម  ញនអញនិយធើប ើភើសលូឹសិន ខបយភើយរសនិ 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំយឈ្ើកាច់ នងិ ញុំយជើងភនុំ ប្សុកបាភនុំ ២៦៧អ យលាកប្សើ យៅ សញភា (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 

ប្សុក រា ុំង ២៧២អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើកុំពង់ចមែងបាក់ដ្ឋវ* 
(គ្យប្មាងទើ២) 

ប្កុម  ញន TPLC Holdings 

 ញុំសាវ  ប្ជុុំ ប្សុកយមសាង ៤៣៨អ យលាក រញន សញវណណ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
រតនគ្ើរ ើ ដលនកខែេះននប្សុកអណតូ ងមាស ៣៧២អ យលាក សា វ ពិសិែា អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះនន ញុំប្ត ុំងប្ក ម និង ញុំប្ត ុំងយប្ចស ប្សុកកូនមញុំ ៣៨០អ យលាកប្សើ  យសឿគ្ើម ណាយរ ៉ាត អគ្គិសនើកមពញជា 
យសៀមរាប 

ដលនកខែេះននប្សុកជើដប្កង ១១១អ 
យលាក គ្ង់ វញន *(គ្យប្មាងទើ៥) ប្កុម  ញន យខធើសញើ យខបប ល 
យលាក គ្ង់ វញន (គ្យប្មាងទើ៦) ប្កុម  ញន យខធើសញើយខបប ល 

ដលនកខែេះននប្សុកសូប្ទនគិ្ម ប្សុកជើដប្កង និងប្សុកសាវ  យលើ ១៨៣អ 
យលាកប្សើ មាស គ្នវ (គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន យខធើសញើ យខបប ល 
យលាកប្សើ មាស គ្នវ (គ្យប្មាងទើ៥) ប្កុម  ញន យខធើសញើ យខបប ល 
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ដលនកខែេះននប្សុកសាវ  យលើ ២២៩អ យលាក ឃ្ន ដកវ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
 ញុំខាវ វ ប្សុកជើដប្កង និងដលនកខែេះននប្សកុសាវ  យលើ ៤២៦អ យលាក ឡាុំង នាង (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ប្ពេះសើ នញ  ញុំបឹងតាប្ព ម និង ញុំអូរយប្ៅ ប្សុកនប្ពនប់ ២៧១អ យលាក   ញង   ញ  (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 
សាឹងដប្តង ដលនកខែេះននប្សុកយសៀមបូក ប្សកុយសសាន ប្កុងសាឹងដប្តង ៣៩៥អ យលាកប្សើ  ញន សញខ គចិ * (គ្យប្មាងទើ៦) អគ្គិសនើកមពញជា 
តាដកវ ដលនកខែេះននប្សុកបាទើ នងិប្សុកនប្ពកបាស ១១៨អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ បាទើ (គ្យប្មាងទើ៣) ប្កុម  ញន អិលអមឹយខ 

ដលនកខែេះននប្សុកបាទើ ១៧៤អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ពត់ សរ *(គ្យប្មាងទើ៣) ប្កុម  ញន អិលអមឹយខ 
ដកប ប្សុកែុំណាក់ចយងអើរ ប្កុងដកប ១៨០អ ប្កុម  ញន ដកប យៅវរ័ សឹបផ្កែ  * 

 (គ្យប្មាងទើ២) 
អគ្គិសនើកមពញជា 

តបូង មញ ុំ  ញុំពយពល ប្សុកពញាដប្កក នងិដលនកខែេះននប្សកុតុំដបរ ៣០៨អ យលាកប្សើ ភនិ នថ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
សុំគ្នល៖់ * តុំបន់យធវើយសវកមមសថិតកនញងយខតតចុំនួន២ និង ** តុំបន់យធវើយសវកមមសថិតកនញងយខតតចុំនួន៣។ 
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ឧរសមព័្ធទី៧ 
ព័ត៌មានសយងខបសតើពើប្បដវងដខែបណាត ញយប្គ្នងសាងសង់ជាប់កចិចសនា ប្បដវងដខែបណាត ញបានសាងសង់រចួ នងិសាថ នភាពបចចញបបនន តាមយខតតនើម ួៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិ

ធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់ យប្កាមកមមវធិើជ ួទញនសប្មាប់ពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

យខតត អាជ្ាបណណ 
យលខ យ ម្ េះអនកកាន់អាជ្ាបណណ 

ប្បដវងដខែបណាត ញ 
ជាប់កចិចសនា, (km) 

ប្បដវងដខែបណាត ញបាន  
សាងសង់រចួ, (km) សុំគ្នល់ 

LV MV LV MV 
I គប្កាមថវិកាលរលគ់ោយអគ្គិស្ីកមពុជា 
បនាា  មានជ័  ០៨១អ យលាក មួន ហាន (គ្យប្មាងទើ២) - - 1.30 9.90 បានទទលួថវកិា 

១៩០អ យលាក ម៉ាក់ វ៉ា ន់ 3.70 1.70 3.70 1.70 បានទទលួថវកិា 
២៧៦អ យលាក ជញន រទិធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 6.50 4.40 6.50 4.40 បានទទលួថវកិា 
៣៥១អ យលាក យទព មករា (គ្យប្មាងទើ៣) - 8.00 - 6.40 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

បាត់ែុំបង ០៦៩អ យលាក ណញ ប ប ិន (គ្យប្មាងទើ៥) 21.00 23.60 21.00 23.60 បានទទលួថវកិា 
២០១អ យលាក អ ូ ចន់រត័ន (គ្យប្មាងទើ៣) 12.87 - 12.87 - បានទទលួថវកិា 

យលាក អ ូ ចន់រត័ន )៤គ្យប្មាងទើ(  5.45 - - - កុំពញងសាងសង់ 
២៤២អ យលាកប្សើ សាន់ ឆ្ន់ (គ្យប្មាងទើ៤) 4.50 5.00 - - កុំពញងសាងសង់ 
២៤៦អ យលាក សុំណាង សតា (គ្យប្មាងទើ៣) 12.75 5.30 10.62 5.30 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
២៦២អ យលាកប្សើ ទនិ តញង (គ្យប្មាងទើ៣) 6.80 13.00 6.80 9.50 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
២៧០អ ប្កុម  ញន យអ កិប្ទើខលអូតាគ្ើយប្តឌ្ើង (គ្យប្មាងទើ៣) - - 10.30 15.40 បានទទលួថវកិា 

ប្កុម  ញន យអ កិប្ទើសញើធើ អូតាគ្ើយប្តឌ្ើង (គ្យប្មាងទើ៤) 17.24 27.11 - - កុំពញងសាងសង់ 
២៨២អ យលាកប្សើ យសឿន សញភ័ណឌ ណារា៉ា  (គ្យប្មាងទើ៤) 7.85 - 7.85 - បានទទលួថវកិា 
៣០៣អ ស ប្គ្នស យអសវ ើអយអ យអ កិប្ទើសញើធើ សឺវ ើស* 

(គ្យប្មាងទើ៨) 
11.45 15.55 - - កុំពញងសាងសង់ 
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៣០៩អ យលាក ង៉ាូវ លើ ួ 8.80 12.90 8.80 12.90 បានទទលួថវកិា 
៣៣០អ យលាក  ញញ សញវណណ (គ្យប្មាងទើ៦) 2.00 2.00 2.00 2.00 បានទទលួថវកិា 

យលាក  ញញ សញវណណ )៧គ្យប្មាងទើ(  4.40 4.65 - - កុំពញងសាងសង់ 
កុំពង់ចម ០២៣អ ប្កុម  ញន យមគ្ងគសាម តយៅវរ័* (គ្យប្មាងទើ៧) - - 13.93 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

ប្កុម  ញន យមគ្ងគសាម តយៅវរ័* (គ្យប្មាងទើ៨) 42.72 1.00 0.30 1.00 
បានទទលួថវកិាមួ ចុំននួ នងិ

កុំពញងបនតសាងសង់ 
០៣៨អ ស ប្គ្នសថនល់ដបកចុំការយលើ យអ កិប្ទើសញើធើ  

(គ្យប្មាងទើ៤) 
15.78 4.17 15.78 4.17 បានទទលួថវកិា 

០៤៧អ ស ប្គ្នស សរ មា៉ា លើស យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) 14.10 2.99 14.10 2.99 បានទទលួថវកិា 
០៦០អ យលាកប្សើ អា ម យប្សង (គ្យប្មាងទើ៣) 5.57 3.40 - - កុំពញងសាងសង់ 
០៧៥អ យលាក ឆ្  គ្ឹម  ួរ (គ្យប្មាងទើ៣) 8.97 1.73 8.97 1.73 បានទទលួថវកិា 
១៥៩អ ប្កុម  ញន  ញន សញភាព ឯ .ក (គ្យប្មាងទើ៥) 4.30 2.40 4.30 2.40 បានទទលួថវកិា 
២០៧អ យលាក ឡា  យវ ៉ាងឃ្ង 11.35 9.35 - - កុំពញងសាងសង់ 
២១៦អ ប្កុម  ញន សុំបូរ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 3.20 4.60 3.20 4.60 បានទទលួថវកិា 
២៨៦អ យលាកប្សើ ស ូ រ ៉ាញង (គ្យប្មាងទើ៤) 27.66 5.10 27.66 5.10 បានទទលួថវកិា 
២៩២អ យលាក យសង ប្គ្ើ (គ្យប្មាងទើ៣) 9.44 - 9.44 - បានទទលួថវកិា 
៣៤០អ យលាក លនួ សញភាព 3.62 4.35 1.73 4.35 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣៦៣អ យលាក លាង លលាែ  (គ្យប្មាងទើ២) 6.10 7.55 6.10 7.55 បានទទលួថវកិា 
៣៦៩អ យលាក ឌ្ើ ពិសិែា (គ្យប្មាងទើ២)  10.13 - 10.13 - បានទទលួថវកិា 

យលាក ឌ្ើ ពិសិែា (គ្យប្មាងទើ៣) 15.15 - - - កុំពញងសាងសង់ 
៤៤៧អ យលាកប្សើ ញញ ឹក សញគ្នធ 2.84 0.35 - - កុំពញងសាងសង់ 
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កុំពង់ឆ្ន ុំង ០៤១អ ប្កុម  ញន ទើ សញគ្នធ (ធើយអសយខ) យអ កិប្ទើសញើធើ ខូអលិធើឌ្ើ 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

21.96 14.10 21.96 14.10 បានទទលួថវកិា 

០៥១អ ប្កុម  ញន អ ញង សញវណណនើ យអ កិប្ទើសញើធើ ឌ្ើយវ ញបយមន 5.60 8.25 - - កុំពញងសាងសង់ 
៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ *(គ្យប្មាងទើ៣) 7.75 3.53 7.75 3.53 បានទទលួថវកិា 
៤១៥អ យលាកប្សើ ដក វ៉ា រនិ (គ្យប្មាងទើ៤) 17.78 30.50 17.78 30.50 បានទទលួថវកិា 
៤១៦អ យលាក ឱ  ែូលើ (គ្យប្មាងទើ៤) 14.92 10.82 - - កុំពញងសាងសង់ 
៤២១អ យលាកប្សើ លើវ សញ ួង (គ្យប្មាងទើ២) 5.89 6.60 - - កុំពញងសាងសង់ 
៤២៤អ យលាក សនួ សញផ្កនិត 3.64 8.00 3.64 8.00 បានទទលួថវកិា 
៤២៩អ យលាកប្សើ យអន ចនាថ  14.80 8.05 - - កុំពញងសាងសង់ 
៤៤៨អ យលាក ឱ ចុំយរ ើន 19.03 13.56 - - កុំពញងសាងសង់ 

កុំពង់សព ឺ ០៨២អ ស ប្គ្នសអគ្គើសនើយពប្ជនិល អិលយអសយខ (គ្យប្មាងទើ៥) 8.90 16.82 8.9០ 6.07 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣៨៥អ ប្កុម  ញន ចន់ គ្មឹយអង យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 5.32 6.50 3.01 4.1០ បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣៨៦អ ប្កុម  ញន ញនវឌ្ឍនៈ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៥) 2.21 0.98 2.21 0.98 បានទទលួថវកិា 
៣៩៣អ យលាក ទូច កកាដ្ឋ (គ្យប្មាងទើ២) 16.10 11.40 16.10 11.40 បានទទលួថវកិា 
៤៣៥អ យលាកប្សើ ដកវ យសដ្ឋ* 22.00 7.00 - - កុំពញងសាងសង់ 

កុំពង់ធុំ ០០៦អ ប្កុម  ញន យលង យគ្ៀង យអ កិប្ទើសញើធើ )៣គ្យប្មាងទើ(  9.40 11.90 9.4០ 11.9០ បានទទលួថវកិា 
០៣៩អ យលាក គ្ឹម ច័នាតារា (គ្យប្មាងទើ៤) 1.00 9.90 1.00 9.90 បានទទលួថវកិា 
០៦៣អ យលាក អ ញង  ញកសញើន (គ្យប្មាងទើ៤) 11.40 0.85 9.55 0.85 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
១៩៩អ ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ យអ កិប្ទើសញើធើ 5.65 - 5.65 - បានទទលួថវកិា 
២៤៥អ យលាក ្ សញខញម - - 12.08 1.00 បានទទលួថវកិា 
៣២៦អ ស ប្គ្នស វណាណ  ន  ញើម យអ កិប្ទើសញើធើ 7.15 - 7.15 - បានទទលួថវកិា 
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៣២៧អ យលាក យកើត ចនាើ 20.83  20.83 - បានទទលួថវកិា 
៣៦៧អ យលាក យសឿន សញលល (គ្យប្មាងទើ៥) 13.96 4.48 13.96 4.48 បានទទលួថវកិា 
៤២៥អ យលាក   ូ ថន 8.77 2.00 8.77 2.00 បានទទលួថវកិា 

កុំពត ០៤៤អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើទឹកឈូ្ (គ្យប្មាងទើ៥) 30.92 21.21 27.31 21.21 បានទទលួថវកិា 
០៩៣អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើទូកមាស )៥គ្យប្មាងទើ(  3.95 16.25 - - កុំពញងសាងសង់ 
០៩៧អ យលាក  និ អញិច )៣គ្យប្មាងទើ(  8.32 - 8.32 - បានទទលួថវកិា 
២២៥អ យលាកប្សើ ចន់ សញគ្ើម  )៣គ្យប្មាងទើ(   8.32 7.15 - - កុំពញងសាងសង់ 

កណាត ល ០២១អ យលាកប្សើ យៅ ប្សើយពប្ជ 8.37 0.57 7.67 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
០៤៩អ ស ប្គ្នស អញើសយធើន យៅវរ័សបឹផ្កែ   យអនយធើប្បា  

 )អញើប៉ាូស) (៨គ្យប្មាងទើ(  
21.35 45.00 - - កុំពញងសាងសង់ 

១៥០អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើយកៀនសាវ   (គ្យប្មាងទើ៥) 12.10 16.90 - - កុំពញងសាងសង់ 
១៧០អ យលាក ឈ្ញន លើ 2.65 6.17 2.65 6.17 បានទទលួថវកិា 

យលាក ឈ្ញន លើ (គ្យប្មាងទើ២) 0.87 0.77 - - កុំពញងសាងសង់ 
២៣០អ យលាប្សើ ថូ  វរញន (គ្យប្មាងទើ៣) 1.73 - 1.73 - បានទទលួថវកិា 

យលាប្សើ ថូ  វរញន (គ្យប្មាងទើ៤) 2.85 - - - កុំពញងសាងសង់ 
៣១៦អ ស ប្គ្នស កអមសុំណរ ឌ្ើយវ ញបយមន  - - - 5.70 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នស កអមសុំណរ ឌ្ើយវ ញបយមន )២គ្យប្មាងទើ(  12.40 14.00 - - កុំពញងសាងសង់ 
ប្កយចេះ ១៩១អ 

យលាកប្សើ ភនិ វភិាវ ើ* 22.09 - 9.44 - 
បានទទលួថវកិាមួ ចុំននួ នងិ

កុំពញងបនតសាងសង់ 
២១៧អ ស ប្គ្នស ហា ង យៅ (គ្យប្មាងទើ៣) 5.35 5.70 5.35 5.70 បានទទលួថវកិា 
២២៧អ យលាក យយន បញ្ា រត័ន 11.31 - 11.31 - បានទទលួថវកិា 
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៣៤២អ ប្កុម  ញន យយនសញភារទិធយប្តឌ្ើង (គ្យប្មាងទើ២) 6.78 - 6.41 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

៣៤៦អ យលាកប្សើ ជា សញខយខង (គ្យប្មាងទើ៤)  16.84 7.00 - 7.00 
បានទទលួថវកិាមួ ចុំននួ នងិ

កុំពញងបនតសាងសង់ 
ប្ពេះវហិារ ១៦២អ យលាកប្សើ លាភ ប្សើអ័ង (គ្យប្មាងទើ២) 2.67 1.80 2.67 1.80 បានទទលួថវកិា 

៣០៧អ យលាក ដកវ ងនួ (គ្យប្មាងទើ២) 3.00 0.60 3.00 0.60 បានទទលួថវកិា 
យលាក ដកវ ងនួ (គ្យប្មាងទើ៣) 24.50 8.00 - - កុំពញងសាងសង់ 

៤០៥អ យលាកប្សើ ដកវ សញវណណនើ )២គ្យប្មាងទើ(  12.30 - - - កុំពញងសាងសង់ 
យលាកប្សើ ដកវ សញវណណនើ )៣គ្យប្មាងទើ(  9.00 - - - កុំពញងសាងសង់ 

៤០៩អ យលាក យអង សញធាវឌ្ឍនា )២គ្យប្មាងទើ(  16.00 - 16.00 - បានទទលួថវកិា 
នប្ពដវង ០៣៦អ យលាកប្សើ យ ជ គ្ើម (គ្យប្មាងទើ២) - - 9.23 - បានទទលួថវកិា 

យលាកប្សើ យ ជ គ្ើម (គ្យប្មាងទើ៣) 4.58 3.90 - - កុំពញងសាងសង់ 
២៣៩អ យលាក ចន់ សញធា  )៤គ្យប្មាងទើ(  11.94 - 11.94 - បានទទលួថវកិា 
២៦៧អ យលាកប្សើ យៅ សញភា 16.80 4.95 16.39 4.95 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣៤៣អ ប្កុម  ញន ដញ៉ាម   ន យអ កិប្ទើខល (គ្យប្មាងទើ៦) 29.75 29.86 29.75 29.86 បានទទលួថវកិា 
៣៥៥អ យលាក ឈ្រ ដវងងួន *(គ្យប្មាងទើ៥) 8.00 - 8.00 - បានទទលួថវកិា 
៤៣៨អ យលាក រញន សញវណណ (គ្យប្មាងទើ២) 12.86 - 12.86 - បានទទលួថវកិា 

យ ធិ៍សាត់ ០៣៣អ ស ប្គ្នស ឈួ្ ងនួ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៥) 12.45 - 12.45 - បានទទលួថវកិា 
០៣៤អ ស ប្គ្នសយ ន ូឡា  យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៩) 12.25 5.30 12.25 5.30 បានទទលួថវកិា 
០៧២អ យលាក យ៉ា  សមបតត ិ 4.62 - 1.02 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
១០២អ យលាកប្ ប វណាណ យរ ៉ាត 3.40 5.00 3.4០ 5.00 បានទទលួថវកិា 
១២៤អ ស ប្គ្នស អា ន សា នប្កវញ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៥) 35.80 - - - កុំពញងសាងសង់ 
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១២៥អ ប្កុម  ញន យអសវ ើវ ើធើ យអ កិប្ទើសញើធើ  )៥គ្យប្មាងទើ(  11.13 6.04 - - កុំពញងសាងសង់ 
៣៣១អ យលាក លមឹ បា៉ា ក់  (គ្យប្មាងទើ៤) 8.95 - 8.95 - បានទទលួថវកិា 
៣៣២អ យលាក ញ្ា ណ វឌ្ឍនា (គ្យប្មាងទើ៤) 37.90 - 37.90 - បានទទលួថវកិា 
៣៨២អ យលាកប្សើ គ្មឹ សញើលល (គ្យប្មាងទើ៣) 910 យែើម - 910 យែើម - បានទទលួថវកិា 

យសៀមរាប ០៣៥អ ប្កុម  ញន វន់ វ ើរៈ សឺវ ើស (គ្យប្មាងទើ៣) 11.57 10.00 11.57 10.00 បានទទលួថវកិា 
ប្កុម  ញន វន់ វ ើរៈ សឺវ ើស (គ្យប្មាងទើ៤) 16.70 17.40 - - កុំពញងសាងសង់ 

១២៩អ យលាក ចន់ សញខ (គ្យប្មាងទើ៤) 12.65 2.60 12.65 2.60 បានទទលួថវកិា 
យលាក ចន់ សញខ (គ្យប្មាងទើ៥) 2.20 2.00 - - កុំពញងសាងសង់ 

១៣៩អ យលាក ែួង ណារនិ (គ្យប្មាងទើ២) - - 8.62 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
យលាក ែួង ណារនិ (គ្យប្មាងទើ៣) 6.02 - 6.02 - បានទទលួថវកិា 

២៤០អ 
យលាកប្សើ  ញង គ្មឹយ ង*  )៤គ្យប្មាងទើ(  11.75 10.47 - 10.47 

បានទទលួថវកិាមួ ចុំននួ នងិ
កុំពញងបនតសាងសង់ 

៣១១អ យលាកប្សើ យ ង សញើមញ  (គ្យប្មាងទើ៤) 10.44  10.02 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣៥៩អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើ វ៉ា រនិ អងគរ* 20.00 7.00 20.00 7.00 បានទទលួថវកិា 

សាឹងដប្តង ២៩៦អ យលាកប្សើ   ញ  យចង - - 10.99 7.02 បានទទលួថវកិា 
សាវ  យរៀង ២៤៧អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើយប្កាលយគ្ន )៣គ្យប្មាងទើ(  28.91 16.56 - - កុំពញងសាងសង់ 

២៦៨អ យលាក ខាន់ សញើដែន (គ្យប្មាងទើ៦) 14.90 6.68 14.90 6.68 បានទទលួថវកិា 
៣១៩អ ប្កុម  ញនដខមរ ូធូ ធឹើ យប្តឌ្ើង )យខ ូធើ( (គ្យប្មាងទើ៤) 29.97 21.10 28.76 17.8 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

តាដកវ ០១៣អ ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើ គ្ើរ ើវង់ (គ្យប្មាងទើ២) 6.19 35.02 - - កុំពញងសាងសង់ 
០១៦អ យលាក ដក គ្ញ  ូ  0.99 - 0.33 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
០៥៥អ យលាក មា៉ា ក់ ខញម (គ្យប្មាងទើ២) 5.10 4.16 - - កុំពញងសាងសង់ 
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១០១អ ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ** (គ្យប្មាងទើ៤) 44.40 30.95 22.54 22.62 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ ** )៥គ្យប្មាងទើ(  21.92 10.21 16.50 10.21 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

១២១អ យលាក ដង៉ាត សូដ្ឋ (គ្យប្មាងទើ២) 13.09 6.48 13.09 6.48 បានទទលួថវកិា 
១៧៩អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* (គ្យប្មាងទើ២) 4.97 1.95 4.97 1.95 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* (គ្យប្មាងទើ៣) 13.94 4.00 13.94 4.00 បានទទលួថវកិា 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* )៤គ្យប្មាងទើ(  7.90 5.00 - - កុំពញងសាងសង់ 

១៨៨អ យលាក លមឹ សញើសញភ័ណឌ  )៥គ្យប្មាងទើ(  19.70 4.50 - 3.00 បានទទលួថវកិាមួ ចុំននួ នងិ
កុំពញងបនតសាងសង់ 

១៩៥អ យលាក អ ូច គ្ន 7.25 1.49 7.25 1.49 បានទទលួថវកិា 
១៩៧អ ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើអងគរកា* ៤គ្យប្មាងទើ( ) 11.50 11.50 11.50 11.50 បានទទលួថវកិា 
២១២អ យលាក ដង៉ាត ដម៉ាង (គ្យប្មាងទើ៥) 4.96 - 4.96 - បានទទលួថវកិា 
២៥៨អ យលាក សៃួន សារ ៉ាន  - - 13.64 - បានទទលួថវកិា 
២៦៥អ យលាក ដកវ សារា៉ា យែ (គ្យប្មាងទើ២) 14.36 2.18 14.36 2.18 បានទទលួថវកិា 

ឧតតរមានជ័  ១៦៣អ ប្កុម  ញន អិម អលិ ភើ យអ កិប្ទើសញើធើ ប្ត ុំងប្បាសាទ 20.40 8.30 18.42 8.30 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣១២អ យលាក លញុំ ភ័ប្ក* 15.87 6.54 14.77 6.54 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

យលាក ភញុំ ភ័ប្ក* )២គ្យប្មាងទើ(  12.85 5.20 - - កុំពញងសាងសង់ 
៣១៣អ យលាក ឈ្មឹ សាយរាទិ៍ 6.88  6.88 - បានទទលួថវកិា 
៣៨៨អ យលាកប្សើ យខៀវ សញលល (គ្យប្មាងទើ៣) 2.00 4.00 2.00 4.00 បានទទលួថវកិា 

យលាកប្សើ យខៀវ សញលល (គ្យប្មាងទើ៤) 16.50 10.40 - - កុំពញងសាងសង់ 
៤៤៤អ យលាកប្សើ គ្ង់ ចន់ដ្ឋ 0.80 7.30 0.80 7.30 បានទទលួថវកិា 

ដកប ១៨០អ ប្កុម  ញន ដកប យៅវរ័ សឹបផ្កែ  * 20.00 26.00 20.00 26.00 បានទទលួថវកិា 
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នប៉ាលិន ០០៩អ ប្កុម  ញន អឹម យអស ភើ ឌ្ើយវ ៉ា ញបមិន )២គ្យប្មាងទើ(  23.00 26.00 - - កុំពញងសាងសង់ 
០៨៩អ ប្កុម  ញន វណណៈភាព ឌ្ើយវ ញបយមន 15.84 24.86 - - កុំពញងសាងសង់ 

តបូង មញ ុំ ៣២១អ យលាក សូ ថាវនិ* (គ្យប្មាងទើ៣) - - 17.31 - បានទទលួថវកិា 
 

សរញប I 
1,484.89 887.86 969.91 504.23  

2,372.75 1,474.14  
II គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយធនាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាលែមឺង៉ ់
បនាា  មានជ័  ១០៥អ ប្កុម  ញន ធើអិនអិនធើ យអ កិប្ទើសញើធើ *(គ្យប្មាងទើ៥) 22.87 0.60 22.87 0.60 បានទទលួថវកិា 

៣២៤អ យលាកប្សើ យខៀវ សញខា* (គ្យប្មាងទើ៥) - - 3.60 - បានទទលួថវកិា 
៣៧៩អ យលាកប្សើ ដកវ ឆវ ើ (គ្យប្មាងទើ៣) - - 2.00 9.00 បានទទលួថវកិា 

បាត់ែុំបង ២៤៤អ ប្កុម  ញន យខ អ វ៉ា  យប្តឌ្ើង - - 7.60 8.00 បានទទលួថវកិា 
៣៩២អ ប្កុម  ញន យអ យអស ឌ្ើ វ ើ អិម ខូអិលធើឌ្ើ (គ្យប្មាងទើ៣) - - 15.47 17.10 បានទទលួថវកិា 

កុំពង់ចម ០៤៧អ ស ប្គ្នស សរ មា៉ា លើស យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) - - 24.28 6.89 បានទទលួថវកិា 
ស ប្គ្នស សរ មា៉ា លើស យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៥) 15.58 2.95 - - កុំពញងសាងសង់ 

២៥៦អ យលាក ដត គ្មឹសញង )២គ្យប្មាងទើ(  3.69 6.48 - - កុំពញងសាងសង់ 
កុំពង់ឆ្ន ុំង ០៤០អ ស ប្គ្នស អិម អិច យអ កប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៦) - - 0.90 1.42 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នស អិម អិច យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៧) 4.60 3.68 2.60 3.68 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
០៩៥អ យលាកប្សើ ចន់ សញើម៉ាូលើ (គ្យប្មាងទើ៣) - - 7.08 0.96 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

យលាកប្សើ ចន់ សញើម៉ាូលើ (គ្យប្មាងទើ៤) 6.22 2.90 4.92 2.90 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
១១៩អ យលាក អ ញន សញធា (គ្យប្មាងទើ៧) 3.00 20.50 3.00 20.50 បានទទលួថវកិា 

យលាក អ ញន សញធា (គ្យប្មាងទើ៨) 16.40 18.40 - - កុំពញងសាងសង់ 
៣០០អ ប្កុម  ញន OSVR Trading (គ្យប្មាងទើ១១) - - 6.00 30.00 បានទទលួថវកិា 
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៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ* )៤គ្យប្មាងទើ(  2.75 0.60 - - កុំពញងសាងសង់ 
កុំពង់សព ឺ ១៣៦អ យលាក ដម៉ាន គ្នាធ  )៥គ្យប្មាងទើ(  18.20 17.80 - - កុំពញងសាងសង់ 

១៣៧អ ប្កុម  ញន យម៉ាង សញខយ ង ខនង្គសាត ក់សិន  
និងយអ កិប្ទើក* (គ្យប្មាងទើ៦) 

- - 16.00 22.00 បានទទលួថវកិា 

១៥៤អ យលាក អ ញ  សញផ្កត* )២គ្យប្មាងទើ(  4.02 0.90 - - កុំពញងសាងសង់ 
២៣៧អ ប្កុម  ញន អគ្គិសនើនប្ពរ ុំែលួ )៣គ្យប្មាងទើ(  8.00 15.35 - - កុំពញងសាងសង់ 

កុំពង់ធុំ ២២៨អ ស ប្គ្នស ធើ យខ ធើ ឌ្ើ យអ កិប្ទើសញើធើ )៤គ្យប្មាងទើ(  6.44 4.70 - - កុំពញងសាងសង់ 
៣៦៨អ កញ្ា  តាន់ គ្ឹមប ួ (គ្យប្មាងទើ៣) 8.50 - 8.50 - បានទទលួថវកិា 

កណាត ល ០៨៦អ ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ សាអ ង 3.04 0.45 - - កុំពញងសាងសង់ 
១៥៣អ ស ប្គ្នស អគ្គសិនើ បងឹខាង 14.21 3.60 14.21 3.60 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នស អគ្គសិនើ បងឹខាង (គ្យប្មាងទើ២)  7.33 3.71 - - កុំពញងសាងសង់ 
២៦១អ ស ប្គ្នសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនើជនបទ* - - 5.71 9.02 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនើជនបទ*  )២គ្យប្មាងទើ(  7.72 8.29 - - កុំពញងសាងសង់ 
២៧២អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើកុំពង់ចមែងបាក់ដ្ឋវ*  )២គ្យប្មាងទើ(  4.43 3.14 4.43 3.14 បានទទលួថវកិា 

៣៤៧អ ប្កុម  ញន ៧ អនិជើ ប្គ្បុ 4.97 6.40 86 យែើម 44 យែើម 
បានទទលួថវកិាមួ ចុំននួ នងិ

កុំពញងបនតសាងសង់ 
យកាេះកញង ៤១៨អ យលាកប្សើ យឆង ទូច (គ្យប្មាងទើ៣) - - 1.00 9.00 បានទទលួថវកិា 
ប្កយចេះ ៣៤២អ ប្កុម  ញន យយនសញភរទិធយប្តឌ្ើង  )៣គ្យប្មាងទើ(  43.86 1.13 - - កុំពញងសាងសង់ 
ប្ពេះវហិារ ៣២៩អ យលាកប្សើ យទៀង បូនើកា (គ្យប្មាងទើ២)  - - 2.50 6.50 បានទទលួថវកិា 

៣៣៤អ យលាក ចក សា ន (គ្យប្មាងទើ៣) - - 12.61 - បានទទលួថវកិា 
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នប្ពដវង ២៥៩អ ប្កុម  ញន អញិនយធើប ើភើសលូឹសនិ ខបយភើយរសនិ 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

- - 19.10 19.30 
បានទទលួថវកិាមួ ចុំននួ នងិ

កុំពញងបនតសាងសង់ 
ប្កុម  ញន អញិនយធើប ើភើសលូឹសិន ខបយភើយរសិន (គ្យប្មាងទើ៤) 14.95 19.30 - - កុំពញងសាងសង់ 

២៦៧អ យលាកប្សើ យៅ សញភា )២គ្យប្មាងទើ(  3.18 3.02 - - កុំពញងសាងសង់ 
២៦៩អ យលាក គ្ង់ យយន (គ្យប្មាងទើ៣) - - 3.04 - បានទទលួថវកិា 
៤៣៨អ យលាក រញន សញវណណ )៣គ្យប្មាងទើ(  8.95 - - - កុំពញងសាងសង់ 

យ ធិ៍សាត់ ៤០៤អ យលាក យ ង ចនាថ វ ើ* (គ្យប្មាងទើ២) - - 4.00 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
រតនគ្ិរ ើ ៣៧២អ យលាក សា វ ពិសិែា 15.08 - - - កុំពញងសាងសង់ 

៣៨០អ យលាកប្សើ  យសឿគ្ើម ណាយរ ៉ាត 9.39 0.24 - - កុំពញងសាងសង់ 
យសៀមរាប ១១១អ យលាក គ្ង់ វញន* (គ្យប្មាងទើ៤) - - 15.27 - បានទទលួថវកិា 

យលាក គ្ង់ វញន* (គ្យប្មាងទើ៥) 42.35 - - - កុំពញងសាងសង់ 
យលាក គ្ង់ វញន* )៦គ្យប្មាងទើ(  37.40 - - - កុំពញងសាងសង់ 

១៨៣អ យលាកប្សើ មាស គ្នវ (គ្យប្មាងទើ៣) - - 12.00 - បានទទលួថវកិា 
យលាកប្សើ មាស គ្នវ (គ្យប្មាងទើ៤) 1.30 6.80 1.30 6.80 បានទទលួថវកិា 
យលាកប្សើ មាស គ្នវ (គ្យប្មាងទើ៥) 12.90 - - - កុំពញងសាងសង់ 

២២៩អ យលាក ឃ្ន ដកវ (គ្យប្មាងទើ៣) 12.35 - 12.35 - បានទទលួថវកិា 
៤២៦អ យលាក ឡាុំង នាង )៣គ្យប្មាងទើ(  12.00 - - - កុំពញងសាងសង់ 

ប្ពេះសើ នញ ២៧១អ យលាក   ញង   ញ  )៥គ្យប្មាងទើ(  7.27 5.87 7.27 5.87 បានទទលួថវកិា 
សាឹងដប្តង ៣៩៥អ យលាកប្សើ  ញន សញខ គចិ * (គ្យប្មាងទើ៦) 30.00 - 30.00 - បានទទលួថវកិា 
តាដកវ ១១៨អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ បាទើ )២គ្យប្មាងទើ(  - - 15.48 2.78 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ បាទើ )៣គ្យប្មាងទើ(  15.62 - - - កុំពញងសាងសង់ 
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១២១អ យលាក ដង៉ាត សូដ្ឋ - - 6.61 - បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
១៧៤អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ពត់ សរ* (គ្យប្មាងទើ៣) 7.96 5.50 7.96 5.50 បានទទលួថវកិា 
២៣៨អ យលាក   ូ វសាន  (គ្យប្មាងទើ២) - - - 0.95 បានទទលួថវកិា 
២៧៣អ យលាក ជា សញវណាណ រា៉ា  - - 2.60 2.34 បានទទលួថវកិា 

ដកប ១៨០អ ប្កុម  ញន ដកប យៅវរ័ សឹបផ្កែ  * (គ្យប្មាងទើ២) 24.00 16.60 - - កុំពញងសាងសង់ 
នប៉ាលិន ០០៩អ ប្កុម  ញន អិម យអសែ ភើ ឌ្ើដវ ៉ាល ញបមនិ កូអិលធើឌ្ើ - - 10.00 - បានទទលួថវកិា 
តបូង មញ ុំ ៣០៨អ យលាកប្សើ ភនិ នថ (គ្យប្មាងទើ២) - - 19.16 7.55 បានទទលួថវកិា 

យលាកប្សើ ភនិ នថ )៣គ្យប្មាងទើ(  7.50 - - - កុំពញងសាងសង់ 
៣៣៩អ យលាក ថូវ នើ (គ្យប្មាងទើ៣) - - 26.02 - បានទទលួថវកិា 

 សរញប II 
463.06 172.51 357.44 205.40  

635.57 562.84  

សរញប I+II 
1,947.95 1,060.37 1,327.35 709.63  

3,008.32 2,036.98  
សុំគ្នល៖់ * តុំបន់យធវើយសវកមមសថិតកនញងយខតតចុំនួន២ និង ** តុំបន់យធវើយសវកមមសថិតកនញងយខតតចុំនួន៣។ 
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ឧរសមព័្ធទី៨ 
បញ្ា ើយ ម្ េះភូមតិាមយខតតនើម ួៗដែលប្គ្បែណត ប់ តាមយខតតនើម ួៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់  

យប្កាមកមមវធិើជ ួទញនសប្មាប់ពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

លរ យខតត/រាជធានើ ភូម ិ  ញុំ ប្សកុ យលខអាជ្ាបណណ អនកកាន់អាជ្ាបណណ 
គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយអគ្គសិ្ីកមពុជា 
១ បនាា  មានជ័  ភូមិយរាគ្ ភូមិមញខ ន្ ង  សាព នដប្សង 

ភនុំប្សុក ០៨១អ យលាក មួន ហាន (គ្យប្មាងទើ២) ភូមិកុំពើងពួ  ភនុំែើ 
ភូមិកែឹង ភូមិតាយអាកលចិ ភូមិយគ្នកខាវ វ សាវ  យចក 

សាវ  យចក ១៩០អ ម៉ាក់ វ៉ា ន់ 
ភូមិពនា តបូង រលួស 
ភូមិកណាត ក សឹងា អូរយប្ៅ ២៧៦អ យលាក ជញន រទិធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិយប្សេះយកើត ប្ពេះយនប្តប្ពេះ ប្ពេះយនប្តប្ពេះ ៣៥១អ យលាក យទព មករា (គ្យប្មាងទើ៣) 

២ បាត់ែុំបង ភូមិបឹងសដងា ភូមិអូរ មញ ុំ យតត  រតនៈមណឌ ល 
០៦៩អ យលាក ណញ ប ប ិន (គ្យប្មាងទើ៥) ភូមិអូរនែខាែ   សនឹង 

បាណន់ 
ភូមិអនែង់សាវ   តាប្គ្នម 
ភូមិយប្ជា យតត  ភូមិនគិ្មយប្ៅ  យប្ជា យតត  

ថមយគ្នល ២០១អ យលាក អ ូរ ចន់រត័ន (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិតាសើ ភូមិយប្ជា យមាស ភូមិប្កសាុំង តាមញឺន 
ភូមិសុំបញកអក  កុំពង់យប្ពៀង 

សដងា ២៤៦អ 
យលាក សុំណាង សតា 

(គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិកាលថនល់ ភូមិវតតកណាត ល  រា ុំងយកសើ 
ភូមិអណតូ ងប្តាច ភូមិបញ្ា  កុំពង់ប្ពេះ 
ភូមិបាដសត ភូមិសាវ  ស ភូមិបឹងទឹម តាប៉ាញន 

សដងា ២៦២អ យលាកប្សើ ទិន តញង (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិតាដ ន១ ភូមិតាដ ន២ ភូមិអុំដបងនថៃ  រកា 
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ភូមិតាដង៉ាន ភូមអិណតូ ងនាង តាប្គ្នម បាណន់ ២៧០អ 
ប្កុម  ញនយអ កិប្ទើខលអូតាគ្ើ 

(គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិប្បគ្នប  រូងនប្ជ ថមយគ្នល 

២៨២អ 
យលាកប្សើ យសឿន សញភ័ណឌ ណារា៉ា  

(គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិសាុំងរា ុំង ភូមិសាវ  ប្ជុុំ ភូមិអូនអាវ បយវល 

បយវល 
ភូមិខាន ចរមាស ភូមិយកាេះរាម ភូមិរូងអុំពលិ ភូមិសាវ  ស ខាន ចរមាស 
ភូមិជើសាង  ដប្តង រតនៈមណឌ ល ៣០៩អ យលាក ង៉ាូវ លើ ួរ 
ភូមិកុំពង់គ្ល់ថមើ ដចងមានជ័  បាណន់ ៣៣០អ យលាក  ញញ សញវណណ (គ្យប្មាងទើ៦) 

៣ កុំពង់ចម ភូមិប្ត ុំងយៅន   នប្ជយវៀន 

នប្ពឈ្រ 
 

០២៣អ 
 

ប្កុម  ញនយមគ្ងគសាម តយៅវរ័* 
(គ្យប្មាងទើ៧) 

ភូមិទយនែសរ ប្ត ុំងប្ពេះ 
ភូមិយរាងប្ជូក បារា ណ៍ 
ភូមិយសក ុំ នប្ពឈ្រ 
ភូមិអណតូ ង ភូមិសាវ  រក័ែ ភូមយិប្តើ អូរ សូដសន 
ភូមិឈូ្កស ភូមិប្ត ុំងអញ្ច ញ ភូមិកាលែុំរ ើ បឹងណា  
ភូមិប៉ាប្បក ភូមិសុំបូរ  សូភាស សាឹងប្តង់ 

០២៣អ 
ប្កុម  ញន យមគ្ងគសាម តយៅវរ័* 

(គ្យប្មាងទើ៨) ទូទត់យលើកទើ១ 

ភូមិទួលមាស ភូមិទលួប្បាក់ ភូមិចុំយរ ើនលល ភូមិទលួប្សូវ 
ភូមិទួលដប៉ាន  

តាអញង 
ចុំការយលើ ភូមិប្បយសើរ ភូមិបញសខនញរ ភូមិថែញកប្កវ៉ា ន់ ភូមិ១០មករា 

ភូមិសាមសិបប្បាុំ ភូមិប្ចយណាម  
បញសខនញរ 

ភូមិអូរធនង់ ភូមិដខជ័   អូរសាវ   កុំពង់យសៀម 
ភូមិខាវ វ ភូមិកយកាេះ ភូមិប្ត ុំងប្កសាុំង ភូមិដសបង  
ភូមិអូរដ្ឋ ភូមិែើ ូតិ៍ ភូមិតាលន ភូមិអង ភូមិគូ្រ  

ប្ត ុំងប្ពេះ នប្ពឈ្រ 
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ភូមិយកាេះកាយភម ភូមិប្ត ុំល័កខណ៍ 
ភូមិនប្ពទទងឹ  នប្ជយវៀន 
ភូមិយឃ្ែ  ទើ១ ភូមិយឃ្ែ  ទើ២ ភូមិយឃ្ែ  ទើ៤ ភូមិអូរសដងា 
ភូមិប្ត ុំងឈូ្ក ភូមិែុំណាក់ពប្ង  

យមៀន 

ភូមិ៣ ភូមិកាល ញងចស់  លាវ យលើ 

ចុំការយលើ ០៣៨អ ស ប្គ្នសថនល់ដបកចុំការយលើ  
យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) 

ភូមិថនល់ដបកយកើត ភូមិថនល់ដបកលិច ភូមិដប្សប្ ល  
ភូមិប្ពឹកែ ភូម៧ិ៧  សាវ  ទប 

ភូមិផ្កែ ក ភូមិតាប៉ាញក ចុំការអណតូ ង 
ភូមិដប្សប្បាុំង តាប្បុក 
ភូមិប្បធាតញ ភូមិសដងាពង ភូមិប្សម៉ារ ប្សម៉ារ 

យជើងនប្ព ០៤៧អ 
ស ប្គ្នស សរ មា៉ា លើស យអ កិប្ទើសញើធើ 

(គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិយៅន លចិ  នប្ពចរ 
ភូមិបា៉ា ណាក ភូមិង៉ាង សូទិព 
ភូមិដពងមានតបូង ភូមិសពឺលិច ភូមិសពឺយកើត ភូមិវល សពឺ ចុំការយលើ ០៧៥អ យលាក ឆ្  គ្ឹម ួរ 

(គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិប្ត ុំងឬសែើ ភូមិសព(ឺក) ជយយ 
ភូមិបាធា  ភូមិប្សេះប្ពើង  បាធា  

បាធា  ១៥៩អ ប្កុម  ញន  ញន សញភាព ឯ.ក 
(គ្យប្មាងទើ៥) ភូមិតាុំងប្សើ  យមប្ពើង 

ភូមិវល ភូមិតាព  ភូមិយតាដបក ភូមិដបក សុំបូរ បាធា  ២១៦អ 
ប្កុម  ញនសុំបូរ យអ កិប្ទើសញើធើ ឯ.ក 

(គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិប្ត ុំងផ្កអ វ ភូមិប្ពើងប្ជុុំ ភូមិតានើ  ប្ពើងប្ជុុំ 

យជើងនប្ព ២៨៦អ យលាកប្សើ ស ូ រ ៉ាញង (គ្យប្មាងទើ៤) ភូមិសាវ  មាស ភូមិកញមារ ភូមបិាខញម ភូមិយ ធិ៍  សុំពងជ័  
ភូមិកណាត ល ភូមិពប្ង ភូមិយកាៃ ក ភូមិអងគ ភូមិប្បយទន ប្ត ុំងគ្រ 
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ភូមិទួលសុំបួរ ភូមិយ ន ភូមិទលួប្សយៅ ភូមិវលប្ពេះ ទួលសុំបួរ សាឹងប្តង់ ២៩២អ យលាក យសង ប្គ្ើ (គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិរយលៀក ភូមិបនាា  ថមើ  អុំពិល 

កុំពង់យសៀម ៣៤០អ យលាក លួន សញភាព 
ភូមិគ្ងមហា ភូមិពប្ង ភូមិប្បាសាទ ភូមិកតើបងឹ វហិារធុំ 
ភូមិ១ ភូម២ិ ភូមិ៣ ភូម៧ិ ភូមិ៩ ភូមិ១០ ភូមិ១២ យកាេះសូទនិ  យកាេះសូទនិ ៣៦៣អ យលាក លាង លលាែ  (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិដប្សសដងា ភូមិយកាេះកណាត ល ភូមិប្ត ុំងនប្ជ   មយកាេះសាន  

សាឹងប្តង់ ៣៦៩អ យលាក ឌ្ើ ពិសិែា (គ្យប្មាងទើ២) ភូមិយឈ្ើយទើ ភូមិវលបុំពង ខពបតាងនួ 
ភូមិដប្សអុំយៅ ភូមិវលប្ពេះ ទួលសុំបួរ 

៤ កុំពង់ឆ្ន ុំង ភូមិប្គ្ួសលិច ភូមិតាុំងប្គ្ួសយកើត ភូមិប្កាុំងលាវ   ប្កាុំងលាវ  សាមគ្គើមានជ័  

០៤១អ 
ប្កុម  ញន ទើ សញគ្នធ (ធើ.យអស.យខ) 

 យអ កិប្ទើសញើធើ ខូអិលធើឌ្ើ 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិនប្ពសាក់   នើ 

កុំពង់ប្តឡាច 
ភូមិអូរឬសែើ ភូមិធនង់ ភូមិចន់យកៀន ភូមិដប្សប្បើ   
ភូមិប្ចក់រយមៀត 

អូរឬសែើ 

ភូមិកុំពង់កាត រ ភូមិយកៀនរកា កុំពង់ប្តឡាច 
ភូមិប្បបលាេះ ភូមិប្ចមញេះប្ជូក ភូមិចក ភូមិជុំទវ  យប្ចស 
ភូមិយចងយមា៉ា ង យចងយមា៉ា ង ទឹកលញស 
ភូមិជួញជិត ភូមិអនែង់ប្ពើង ្នយ ើង សាមគ្គើមានជ័  ៣៩៣អ យលាក ទូច កកាដ្ឋ* (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិដប្ពកកនែង ភូមិយកៀនរកា កុំពង់ប្តឡាច 

កុំពង់ប្តឡាច ៤០០អ 
យលាក  ញង យសងប្គ្ើ 

(គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិខាែ ប្គ្ មឹ ភូមិបាក់ភនុំ អុំពិលទកឹ 
ភូមិប្កាុំងតាឯក   នើ កុំពង់ប្តឡាច 

៤១៥អ យលាកប្សើ ដកវ វ៉ា រនិ* (គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិបឹងលាជ ភូមិប្កាុំងយសៀម យសែាើ 

សាមគ្គើមានជ័  ភូមិដប្សមាា ក់  ដតបងខពស់ 
ភូមិប្ត ុំងយមាស ភូមិប្ចកសដងា  សាវ  ជញក 
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ភូមិ មយឆ្ា ក ភូមិអនែង់យមប្តើ ភូមិកាលអនែង់  មយឆ្ា ក ជលគ្ើរ ើ ៤២៤អ យលាក សួន សញផ្កនិត 
៥ កុំពង់សព ឺ ភូមិប្ពេះដខ ភូមិវលធុំ  ដប្តងប្ត ងឹ ភនុំប្សួច ០៨២អ 

ស ប្គ្នសយពប្ជនលិ អិល.យអស.យខ* 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

ភូមិនប្ពតាលឹម ភូមិនប្ពសបូវ ភូមិនប្ពកតើ  ជប្ងុក 

គ្ងពិសើ ១០១អ 
ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ** 

(គ្យប្មាងទើ៤) 

ភូមិអងគសខាន   ភូមិប្កាុំងសបូវ  មហាឬសែើ 
ភូមិសូគ្ង ភូមិយប្តា ប្តក ភូមិនប្ពនូក ភូមិអងគកយនាា ច  
ភូមិប្ត ុំងប្គ្ួស សនុំប្កយពើ 

ភូមិនប្ព   ទួលអុំពលិ បយសែា 
ភូមិប្កសាុំងជើដម  វល 

គ្ងពិសើ 
១០១អ ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ** 

(គ្យប្មាងទើ៥) 
ភូមិប្ត ុំងមាន សនុំប្កយពើ 
ភូមិផ្កន ទួលអុំពលិ 

បយសែា 
ភូមិប្ត ុំងប្តយកៀត  យ ធិ៍អង្គងាង 

ភូមិតានន ភូមិនប្ពឬសែើ ភូមិថមើ ជាុំសដងា ភនុំប្សួច ៣៨៥អ ប្កុម  ញន ចន់ គ្ឹមយអង យអ កិប្ទើសញើធើ  
(គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិប្ចកប្ ល  ភកតើ បយសែា ៣៨៦អ 
ប្កុម  ញន  ញនវឌ្ឍនៈ យអ កិប្ទើសញើធើ 

(គ្យប្មាងទើ៥) 
ភូមិប្ត ុំងដបក ភូមិរលាុំងដបក ភូមិប្ពចិខពស់ ភូមិប្កយវៀក យអងគ 

ថពង ៣៩៣អ យលាក ទូច កកាដ្ឋ* (គ្យប្មាងទើ២) ភូមិទឹកលង២ រញងយរឿង 
ភូមិនប្ពដវង ប្បាុំបើមញុំ 

៦ កុំពង់ធុំ ភូមិដខវក ភូមលិអក កុំពង់ថម សនាញក 
០០៦អ ប្កុម  ញន យលង យគ្ៀង យអ កិប្ទើសញើធើ 

(គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិប្ត ុំងសាវ   ភូមិប្ត ុំងនប្ជ ភូមិតាឌ្ញក ភូមិយ យទៀង  បលែ័ងគ បារា ណ៍ 
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ភូមិទួលសាលា ភូមិខាច់លអិត ភូមិចញងែូង ភូមិគូ្ ចញងែូង 
ភូមិប្ត ុំងឈូ្ក ភូមិែូនដប៉ាន បឹង 
ភូមិសុំយរាង បារា ណ៍ បារា ណ៍ ០៣៩អ យលាក គ្ឹម ច័នាតារា (គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិបត់ប្តង់ ភូមិមាប្កង ភូមិសុំបូរតបូង ភូមសិុំបូរយជើង  មាប្កង 

យសាា ង ០៦៣អ 
យលាក អ ញង  ញកសញើន 

(គ្យប្មាងទើ៤) 

ភូមិយតាន ត ប្ទ 
ភូមិចក កុំពង់ចនិយជើង 
ភូមិកុំពង់ចិន កុំពង់ចនិតបូង 
ភូមិនព ភូមិងូនលអ ភូមិយតាន តគ្ម ភូមិម្  ភូមិអុំពលិ 
ភូមិប្បែតិ សុំយប្ ច 

ភូមិយផ្កា ល ភូមិរ ុំពញេះ ភូមិពពើង មានជ័  
សណាត ន់ ១៩៩អ 

ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ 
យអ កិប្ទើសញើធើ 

ភូមិអូរយតាន ត  ងន 
ភូមិឈូ្ក សណាត ន់ 
ភូមិសាវ    បារា ណ៍ 

បារា ណ៍ ២៤៥អ យលាក ្ សញខញម 
ភូមិកុំញ៉ាត ភូមិប្បខាន   យប្ទៀល 
ភូមិលែូវទទឹង ភូមិសដងាប្ជុុំ ភូមិប្បសាទ ភូមិកាត មហា  
ភូមិយធែន ភូមិឈូ្កខាច់  

ឈូ្កខាច់ 

ភូមិនប្ពជ័រ ភូមិ មដកែង  ដកែង សណាត ន់ 

៣២៦អ 
ស ប្គ្នស វណាណ  ន  ញើម 

យអ កិប្ទើសញើធើ 
ភូមិទួលចរ ភូមិចុំយរេះ ភូមិបញ្ា ឡា យគ្នល 

ប្បាសាទសុំបូរ ភូមិសាវ   យប្សើង 
ភូមិប្ចនាង តាុំងប្កយត 
ភូមិខាម ក់ ភូមិគ្គ្ើរ ភូមិប្ត ុំងថម ភូមសិាលាវស័ិ   សាលាវស័ិ  ប្បាសាទបាលែ័ងគ ៣២៧អ យលាក យកើត ចនធើ 
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ភូមិកាវ ន់យទៀង ភូមិដប្ស ភូមិតាដ ក ភូមិអូរប្កូច  
ភូមិថនល់ ភូមិធុំ ភូមិប្មាក(ក) ភូមិប្មាក(ខ) ទួលយប្គ្ើល 
ភូមិពណណរា  ភូមិប្បនាគ្ ភូមិប្តដែត យចើងយែើង 

បារា ណ៍ ៣៦៧អ យសឿន សញលល (គ្យប្មាងទើ៥) ភូមិចរ ភូមិលាវ ភូមិសាែ ដកត ប្កវ៉ា  
ភូមិអយណាត ក ភូមិកុំពង់ប្កបើ  បាក់សាន  
ភូមិវលប្ពើងយប្កាម ភូមិនករ ៉ាង យឈ្ើទល សណាត ន់ ៤២៥អ យលាក   ូ ថន 

៧ កុំពត ភូមិភនុំតូច កយណាត ល 
ទឹកឈូ្ 

០៤៤អ 
ប្កុម  ញនអគ្គិសនើទឹកឈូ្ 

(គ្យប្មាងទើ៥) 

ភូមិប្តយសកយកាង ថមើ 
ភូមិលាអ ង ភូមិប្កាុំងលាវ  មានរទិធ 

ែងទញង ភូមិអងគរ ក់  ែុំណាក់សញប្កុំ 
ភូមិយសាន តូច អងគរមាស 
ភូមិែុំបូកខពស់ ភូមិែងទញង ែុំបូកខពស់ អងគរជ័  
ភូមិតូច ប្កាុំងសាន   

ឈូ្ក 
ភូមិពស់ពង់ ភូមិខាន ចរមាស នារា ណ៍ 
ភូមិប្កាុំងយមតង ប្កាុំងសបូវ 
ភូមិអងគន ែ ប្តដមង 
ភូមិប្ត ុំងតាយសក ភូមិនប្ពភាញ ុំ បាយនៀវ 
ភូមិប្បាល ភូមិប្ត ុំងខាវ  តានើ អងគរជ័  ០៩៧អ យលាក  ញនិ អញិច (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិយ ធិ៍ ភនុំកញង 
ភូមិប្ត ុំងសដងា  ប្ត ុំងសដងា 

ទឹកឈូ្ ១៨០អ ប្កុម  ញន ដកប យៅវរ័ សឹបផ្កែ  * 
ភូមិកុំពង់នង់ កូនសតវ 
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ភូមិពងទឹក ភូមិខពបរញន ភូមិដប្សដចង  ដប្សដចង ជញុំគ្ើរ ើ ១៩៧អ 
ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើ អងគរកា* 

(គ្យប្មាងទើ៤) 
៨ កណាត ល ភូមិអុំពលិទឹក  កុំពង់ភនុំ 

យលើកដែក ០២១អ យលាកប្សើ យៅ ប្សើយពប្ជ 
ភូមិកុំពង់ចមែង ភូមិសាព នដែក  ដប្ពកទនាែ ប់ 
ភូមិរា ុំងយែក ភូមិយកាេះយតយជា គ្គ្ើរធុំ យកៀនសាវ   ១៧០អ យលាក ឈ្ញន លើ 

ភូមិគ្រ ភូមិរកា ភូមិធុំ ភូមិតាគ្ល់ ភូមិសុំយរាង ភូមិទួលប្កាុំង  ប្កាុំង ៉ាូវ សាអ ង ១៧៩អ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* 

 (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិវហិារ ភូមិរកា ភូមិពើងពង់ ភូមិអុំពលិ ភូមិធុំ ភូមិគ្រ  
ភូមិតាគ្ល់ ភូមិកណាត ល ភូមិយចក ភូមិអងគ  

ប្កាុំង ៉ាូវ សាអ ង ១៧៩អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ * 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិដប្ពកតាមាក់ ដប្ពកតាមាក់ ខាច់កណាត ល ២៣០អ យលាកប្សើ ថូ  វរញន (គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិយប្ជា យសាន   ដប្ពកនប្ជ យកាេះធុំ ៣១៦អ សប្គ្នស កអមសុំណរ ឌ្ើយវ ញបយមន 

៩ ប្កយចេះ ភូមិបឹងយភៀប ែុំរ ើលញង 
ឆែូង 

១៩១អ យលាកប្សើ ភិន វភិាវ ើ * 
(ទូទត់យលើកទើ១) 

ភូមិឆក់កយនាា ង ដប្ពកសាមា៉ា ន 
ភូមិយឈ្ើទលយភាែ េះយប្កាម ភូមិយឈ្ើទលយភាែ េះយលើ ភូមិកញ្ា រ កញ្ា រ 
ភូមិដប្ពកតាអាង ភូមិបញសែលាវ ភូមិប្ពេះគ្នែង បញសែលាវ ចិប្តបញរ ើ 
ភូមិកាលយកាេះ ភូមិកណាត លយកាេះ ភូមិចញងយកាេះ យកាេះតាស ញ  ដប្ពកប្បសពវ ២១៧អ យលាក ហា ង យៅ (គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិដប្ពកប្បសពវ ដប្ពកប្បសពវ ដប្ពកប្បសពវ ២២៧អ យលាក យយន បញ្ា រត័ន 
ភូមិប្បមា៉ា  ភូមិវលកដនែង  កុំពង់ែុំរ ើ ឆែូង ៣២១អ យលាក សូ ថាវនិ* (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិដប្សយទៀក ភូមិបញស ភូមិដប្សយសតច  ែុំរ ើលញង 
ភូមិដ្ឋរ ភូមិអញ្ច ញ ភូមិយសរ ើភាព ភូមិខារ ដ្ឋរ 

ចិប្តបញរ ើ ៣៤២អ ប្កុម  ញន យយន សញភារទិធ យប្តឌ្ើង 
(គ្យប្មាងទើ២) ភូមិអនែង់យវៀន ភូមិកនាួត កនាួត 
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ភូមិវលសុំបូរ ភូមិយតាន ត ភូមិប្កសាុំង ភូមិមានជ័  ភូមិខាែ ច 
ភូមិប្ចយណាល  ថមើ 

ភូមិដប្សសបូវ កាលែុំរ ើ សុំបូរ ៣៤៦អ យលាកប្សើ ជាសញខយខង 
(គ្យប្មាងទើ៤) ទូទត់យលើកទើ១ 

១០ ប្ពេះវហិារ ភូមិវលធុំ  ជាុំកានត ជាុំកានត ១៦២អ យលាកប្សើ លាភ ប្សើអ័ង (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិធមមជាត ិភូមិប្សដអម  កនាួត ជាុំកានត ៣០៧អ យលាក ដកវ ងួន (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិដសែង ខយង 

ជ័ ដសន ៤០៩អ យលាក យអង សញធាវឌ្ឍនា 
(គ្យប្មាងទើ២) 

ភូមិែុំណាក់ប្តាច ភូមិប្បមូលលតញ ុំ ភូមិបែិវតតន៍ ភូមិយផ្កែ ក 
 ភូមិចុំយរ ើន ភូមិប្ចច់  

ប្ចច់ 

ភូមិធាម  ធាម  
១១ នប្ពដវង ភូមិែងទង់ ភូមិភែង ភូមិថាូវ ភូមិ ន់វតត  ប្បាសាទ កុំពង់ប្តដបក ០៣៦អ យលាកប្សើ យ ជ គ្ើម (គ្យប្មាងទើ២) 

ភូមិយ ធិ៍សាត់ ភូមិឬសែើសាញ់ ភូមិយយងធុំ ភូមិវ ុំង  
ភូមិប្ត ុំងសាន់ ភូមិសាន  បញណយ ភូមិយប្តាក ភូមិជើលញច  
ភូមិប្កសាុំង  

ជើលញច 
យមសាង ២៣៩អ យលាក ចន់ សញធា (គ្យប្មាងទើ៤) 

ភូមិយចកធែក ភូមិផ្កែ ុំង ភូមិប្តយកៀត  ប្ត ុំងដប្ស 
ភូមិសាវ  សាមសបិ ភូមិអណតូ ង ភូមិបងឹរការ ភូមិលែូវរលសួ  យជើងភនុំ បាភនុំ ២៦៧អ យលាកប្សើ យៅ សញភា 
ភូមិយឈ្ើកាច់ ភូមិប្ត ុំងសាលា ភូមិយប្កាលយគ្ន យឈ្ើកាច់ 
ភូមិយ ធិ៍វងែ ភូមិដតបង  ថាូវ 

កុំពង់ប្តដបក ៣៤៣អ 
ប្កុម  ញន ដញ៉ាម   ន យអ កិប្ទើខល 

(គ្យប្មាងទើ៦) 
ភូមិយបង នប្ពយ ន 
ភូមិែូង នប្ជ 
ភូមិតាដកវ ភូមិកាចប់យប្កាម   មមនាា រ 
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ភូមិរមាសឈ្រ ភូមិសាគ រ ភូមិប្ត ុំងប្តាវ ភូមិនប្ពសនួល  យគ្នកខចក 
ភូមិបលែ័ងគ កយនាមអក 
ភូមិអងគរសរ ភូមិពននែ  អងគរសរ យមសាង 
ភូមិែូនមារ ភូមិប្ត ុំងសិការ យតត យកាង បាភនុំ 
ភូមិតាពូង ភូមិអយនាង អយនាង 

យ ធិ៍យរៀង ៣៥៥អ យលាក ឈ្រ ដវងងួន* (គ្យប្មាងទើ៥) 
ភូមិសាែ  ភូមិយតាន ត  ដប្ពកឬសែើ 
ភូមិយ ធិ៍យរៀងយជើង ភូមិវលយៅន   យ ធិ៍យរៀង 
ភូមិពពសឹ  នប្ពកយនាែ ង 
ភូមិបាក់យដ្ឋក ដប្ពកនប្ជ 
ភូមិថនល់ដកង ភូមិយចក ភូមិនប្ពចុំការយជើង ភូមិនប្ពចុំការតបូង 
ភូមិយភនៀត 

សាវ  ប្ជុុំ យមសាង ៤៣៨អ យលាក រញន សវណណ (គ្យប្មាងទើ២) 

១២ យ ធិ៍សាត់ ភូមិលាេះសាែ   ប្ត ុំងជង 

បាកាន ០៣៣អ 
ស ប្គ្នស ឈួ្ ងួន យអ កិប្ទើសញើធើ 

(គ្យប្មាងទើ៥) 
ភូមិែុំណាក់ធនង់ ភូមិយកាេះប្កបើ ខាន រទទឹង 
ភូមិប្តាង ភូមិអូរប្ ល ភូមិតាមញុំ ភូមិកាត ន់ យមទឹក 
ភូមិប្តាចយប្កាល ភូមិប្ពេះមែូ ភូមិចុំការយលើ ភូមិវតតនប្ជ បឹងខាន រ 

ភូមិឬសែើតាមា៉ា ន់ ភូមិអូរ ភូមិប្តាុំយសេះ  
បឹងបត់ 
កយណាត ល 

បាកាន ០៣៤អ 
ស ប្គ្នស យ ន  ូឡា  

យអ កិប្ទើសញើធើ  
(គ្យប្មាងទើ៩) 

ភូមិយកាេះសាវ   ភូមិប្ត ុំងជង ភូមិចុំការអូរ ភូមិដប្សលាវ   ប្ត ុំងជង 
ភូមិអណតូ ងប្កសាុំង ភូមិយៅន  ភូមិយកាេះប្កសាុំង ភូមិតាចប 
ភូមិកណតឹ ងមាស  

សាន មប្ពេះ 

ភូមិសាវ  ែូនដកវ១ សាវ  ែូនដកវ បាកាន ០៧២អ យលាក យ៉ា  សមបតតិ* 
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ភូមិនប្ពប្កយៅ ភូមិទលួរគ្នុំង  អូរតាយបា៉ា ង បាកាន ១០២អ យលាក ប្ ប វណាណ យរ ៉ាត 
ភូមិសាវ  បា៉ា ក់ ភូមិកុំដពង ភូមិអូរប្សាវ  ប្ពងិល ភនុំប្កវញ ៣៣១អ យលាក លឹម បា៉ា ក់ (គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិឆ្ន ល់មាន់ ភូមិនប្ពយរាង ភូមយិបាសគ្រ ភូមិថមើ ភូមិប្បហាល 
ភូមិបឹងយតាន ត ភូមិតាុំងយគ្នក 

តាយលា បាកាន ៣៣២អ យលាក ញាណ វឌ្ឍនា 
(គ្យប្មាងទើ៤) 

ភូមិអនែង់វលិ ភូមិកាលរមាស ភូមិបឹងឈូ្ក អនែង់វលិ 

កយណត ៀង ៣៨២អ 
យលាកប្សើ គ្ឹម សញើលល 

(គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិលែូវលងួ ភូមិយ ធិ៍អដណត ត ភូមិែងអូរ ភូមិបឹងប្កាញ់ 
ភូមិកូនប្កា  ភូមិសុំយរាង ភូមដិប្ពកប្តដបក ភូមិកញ្ា រ 

កញ្ា រ 

ភូមិនប្ពកតើយលើ ភូមិនប្ពកតើយប្កាម ភូមិដប្ពកយឈ្ើប្តាវ ភូមិកុំពង់
ប្កសាុំងយលើ ភូមិកុំពង់ប្កសាុំងយប្កាម ភូមិបយង្ហា ល  
ភូមិបឹងឈូ្ក ភូមិសា 

កយណត ៀង 

ភូមិកាល ម ភូមិបឹងចក ភូមិចរកឹ ភូមិវតតយលៀប ភូមិសា 
ភូមិនប្ពប្សគ្ញុំ ភូមិប្ត ុំងថម ភូមិធែក ភូមិកាលយឈ្ើពញក 
 ភូមិកុំពង់សុំបួរ 

សា 

១៣ យសៀមរាប ភូមិប្ត ុំងសាវ   ភូមិទុំរងឹ  យរ ើល 

ពួក ០៣៥អ 
ប្កុម  ញន វន់ វ ើរៈ សឺវ ើស 

(គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិជួចប្កើ ភូមិសាវ    ប្តើញ័រ 
ភូមិគ្ុំរូ លាវ  
ភូមិរកាយ ភូមិយគ្នកឬសែើ ដកវពណ៌ 
ភូមិសាព នតូច ភូមិបងឹ ភូមិយគ្នកែើ  ឬសែើលក 

ជើដប្កង ១២៩អ យលាក ចន់ សញខ (គ្យប្មាងទើ៤) ភូមិថនល់ដ្ឋច់  សយងវើ  
ភូមិបញសគ្រ យគ្នកធែកយប្កាម 
ភូមិែូនយពង  ែូនយពង អងគរជញុំ ១៣៩អ យលាក ែួង ណារនិ (គ្យប្មាងទើ២) 
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ភូមិតាយសាម ភូមិករលុំ ភូមិយគ្នកចន់ ភូមិទុំពូង ភូមិមាា ក់ 
ភូមិយៅន  ភូមិប្បាុំែុំ ងឹ តាយសាម 

ភូមិនប្ពទទងឹ ភូមិឈូ្ក ភូមយិង  ចឈូ្ក 
អងគរជញុំ ១៣៩អ យលាក ែួង ណារនិ (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិយគ្នកថមើ តាយសាម 

ភូមិខាច់អុំពិល ភូមិជប់កុំភែងឹ 
ដប្សណូ  វ៉ា រនិ ២៤០អ 

យលាកប្សើ  ញង គ្ឹមយ ង 
(គ្យប្មាងទើ៤) ទូទត់យលើកទើ១ 

ភូមិប្ចយនៀង ភូមិប្តាុំកក់ ភូមិធែក ដសែងសាព ន 
ប្សើសនុំ ៣១១ អ 

យលាកប្សើ យ ង សញើមញ  
(គ្យប្មាងទើ៤) 

ភូមិអុំយៅយែៀប យប្ជា នាងងនួ 
ភូមិដសនងតាយវ ៉ាត កាែ ុំងហា  
ភូមិរ ុំែួល ភូមិវ៉ា រនិ ភូមិយគ្នកភនុំ វ៉ា រនិ 

វ៉ា រនិ 
៣៥៩អ ប្កុម  ញន អគ្គិសនើ វ៉ា រនិ អងគរ*  

ភូមិសរនទ  លាវ ប្កាុំង 
ភូមិកញ្ច ន់រញន ប្បាសាទ 
ភូមិែូនឯម យគ្នកែូង អងគរជញុំ 

១៤ សាឹងដប្តង ភូមិផ្កបាុំង ភូមិយសៀមបា៉ា ង ភូមិផ្កមួង ថមដកវ យសៀមបា៉ា ង ២៩៦អ យលាកប្សើ   ញ  យចង 
១៥ សាវ  យរៀង ភូមិយប្តាក ភូមិនប្ពតាញា៉ា   ភូមិយ ធិ៍ ដខែប្ត 

កុំពង់យរាទិ៍ 
២៦៨អ យលាក ខាន់ សញើដែន (គ្យប្មាងទើ៦) 

ភូមិនប្ពរបសឹ ភូមិកាលថនល់  យតាន ត 
ភូមិនប្ពមាន ស់ សុំ ើ 
ភូមិែូនណូ  ភូមិប្ត ុំងរញន ភូមិប្ត ុំងយែៀយលើ  យប្ចស 

ចង្គនាា  
ភូមិែូននទ ទួលសតើ 
ភូមិបញសែ ភូមិវតត ភូមិពយពល ភូមិបឹង  
ភូមិតាសសួ ភូមិពពូល  

ប្តស់ រមាសដ ក ៣១៩អ ប្កុម  ញន ដខមរ ូធើ ធឺើ យប្តឌ្ើង  
(យខ ូធើ) យខមយភនើ (គ្យប្មាងទើ៤) 
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ភូមិប្ត ុំងពយពល ភូមិប្ត ុំងពិការ អុំពិល 
ភូមិតាម តពង ភូមិសុំបួរ ភូមិសុំភើ ភូមិយប្តាក សុំបូរ 
ភូមិធនង់ ភូមសិាម ច់ ភូមិថែញកវ ទើ១ ភូមិប្ត ុំងនប្ជ  ប្កសាុំង 

១៦ តាដកវ ភូមិកុំពង់នប្ជ ភូមិបនាា   យសាម ង ប្ទុំង ០១៦អ យលាក ដក គ្ញ  ូ  
ភូមិកញ្ច ង ភូមិប្កាុំងពប្ង ភូមនិប្ពខាែ  ភូមិថមើ ភូមិប្ត ុំងលែញង 
ភូមិខាន រទង  

កញមាររាជា 

បាទើ ១០១អ 
ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ** 

(គ្យប្មាងទើ៤) 

ភូមិបាញ់ខាែ  ភូមិតាដប៉ាន ភូមិប្តាុំតាល់ ភូមិប្បសាទ 
 ភូមិសាមគ្គើ ភូមិយឈ្ើទលប្ជុុំ  

ប្កាុំងលាវ 

ភូមិទួលលាញង ភូមសិុំយរាងនប្ជ ភូមិលារគ្ញមពឬសែើ ភូមិអុំដពរទញុំ 
ភូមិនប្ពប្កា   តាុំងែូង 

ភូមិប្ត ុំងប្តដបង ភូមិនប្ពញឹក ភូមិអូរ ភូមិខាវ វ ខាវ វ សុំយរាង 
ភូមិនប្ពជ័រ ភូមិវេះយ េះ ខាវ វ 

សុំយរាង ១០១អ 
ប្កុម  ញន តូវ ឈ្និយសង ខូអលិធើឌ្ើ** 

(គ្យប្មាងទើ៥) ភូមិរមន់ ភូមិយឈ្ើទល ភូមិខាន ចតបូង ភូមិយពជចង្ហវ  បឹងប្តាញ់ខាងយជើង 
ភូមិពងទឹកតបូង គ្ញស 

ប្តាុំកក់ ១២១អ យលាក ដង៉ាត សូដ្ឋ (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិឬសែើប្សុក ដញ៉ាងញ៉ាង 
ភូមិនប្ជយតាន ត ភូមិយ   ភូមិប្ត ុំងរ ុំ ក់ ភូមិថមដកវ  
ភូមិបឹងមាា ក់ ភូមិប្ត ុំងខែូត ភូមិប្ត ុំងចក  ប្តាុំកក់ 

ភូមិយចក  ភូមិកណាត ល ែូង បាទើ ១៧៩អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* 
 (គ្យប្មាងទើ២) 

ភូមិអងគសាវ  យចក  ចរ 
នប្ពកបាស ១៧៩អ 

ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ * 
(គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិយសាន  យសាន  
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ភូមិប្ត ុំងនប្ព  សឹងា 

សុំយរាង ១៨៨អ 
យលាក លមឹ សញើសញភ័ណឌ   

(គ្យប្មាងទើ៥) យលើកទើ១ 
ភូមិមហារាជ ភូមិបងឹប្តាញ់ បឹងប្តាញ់ខាង

តបូង 
ភូមិប្បយសៀក ភូមខិាវ វ ភូមសិាវ  នប្ព ភូមទិួលប្ទ ភូមិកតញល លុំចង់ 
ភូមិប្ត ុំងប្កូច ភូមិនប្ពកបាស(ក) ភូមិនប្ពកបាស(ខ) 
ភូមិនប្ពកបាស(គ្) 

នប្ពកបាស 
នប្ពកបាស ១៩៥អ យលាក អ ូច គ្ន 

ភូមិលារដប្ជ ភូមិបាន  ភូមិសាវ   រ ភូមិប្ពើង អង្ហា ញ់ 
ភូមិប្ត ុំងប្កឡាញ់  អូរសារា  

ប្តាុំកក់ ១៩៧អ ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើ អងគរកា* 
(គ្យប្មាងទើ៤) ភូមិនប្ពយឈ្ើទល តាយភម 

ភូមិរនាមយពជ ភូមិជុំពូប្ពកឹ ភូមិប្ជ   ចុំបា៉ា  នប្ពកបាស ២១២អ យលាក ដង៉ាត យម៉ាង (គ្យប្មាងទើ៥) 
ភូមិពងទឹក ភូមិទលួពប្ង ភូមិដប្សដកស ភូមិប្ ល ភូមិថមើ 
ភូមិពើងពង់ ភូមិយសាម ភូមិយែើមរ ុំែួល ភូមិយែើមអង្ហា ល  
ភូមិទនាែ ប់ 

យសាម គ្ើរ ើវង់ ២៥៨អ យលាក សៃួន សារ ៉ាន 

ភូមិទួលប្កសាុំង(ក) ភូមិទលួប្កសាុំង(ខ) ភូមិពូនកក   អងគរបូរ ើ 

អងគរបូរ ើ ២៦៥អ យលាក ដកវ សារា៉ា យែ (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិនប្ពបាសឹក ភូមិសាវ  តបូង ភូមិសាវ  យជើង ភូមិរ ុំលង 
ភូមិតាអើ  

បាដប្ស 

ភូមិយយបអើ ភូមិតាមូន  នប្ពផ្កគ ុំ 
១៧ ឧតតរមានជ័  ភូមិឬសែើ ភូមិអូរជើក ភូមិថនល់ដកង  ផ្កអ វ 

ប្ត ុំងប្បាសាទ ១៦៣អ ប្កុម  ញន អិម អិល ភើ យអ កិប្ទើសញើធើ 
ប្ត ុំងប្បសាទ* ភូមិទួលតាយសក ភូមិអូរប្កូច ភូមិឈូ្កសរ  អូរសាវ   

ភូមិទុំនប់ដ្ឋច់ ភូមិទលួចរ ភូមិជ័ និវតតន៍ ភូមិទួលប្ព 
 ភូមិប្ពេះប្បឡា  

ទុំនប់ដ្ឋច់ ប្ត ុំងប្បាសាទ ៣១២អ យលាក លញុំ ភ័ប្ក* 
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ភូមិបនាា  ចស់ ភូមិក ភូមិនប្ពធុំ  ចញងកាល់ 
ចញងកាល់ ៣១៣អ យលាក ឈ្មឹ សាយរាទ៍ 

ភូមិយជើងយទៀន ភូមិយគ្នកពប្ង  យជើងយទៀន 
ភូមិតាដប៉ាន ពប្ង ចញងកាល់ ៣៨៨អ យលាកប្សើ យខៀវ សញលល (គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិយតាន ត បនា រាក់ ប្កុងសុំយរាង ៤៤៤អ យលាកប្សើ គ្ង់ ចន់ដ្ឋ 

១៨ ដកប ភូមិែុំណាក់ចុំបក សង្ហា ត់អូរប្កសារ 
ែុំណាក់ចយងអើរ ១៨០អ ប្កុម  ញន ដកប យៅវរ័ សឹបផ្កែ  * 

ភូមិចុំការបើ ភូមិអូរែូង ភូមិនប្ពតាកញ  ភូមិភនុំលាវ  ពងទឹក 
ភូមិទួលប្សង្ហុំ  សង្ហា ត់អយង្ហា ល 
ភូមិដកវប្កសាុំង ដកប ប្កុងដកប 

សរញប ៦៤៧ភូម ិ ២៣៦ ញុំ ៧៤ប្សកុ   
គប្កាមថវកិាលរលគ់ោយធនាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាលែមឺ៉ង ់
១ បនាា  មានជ័  ភូមិវតតថមើ  ភនុំតូច 

មងគលបូរ ើ ១០៥អ ប្កុម  ញន ធើ អិន អិន ធើ យអ កិប្ទើសញើធើ* 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

ភូមិដប្សនប្ព  ភូមិតាប៉ាញន ចុំយណាម 
ភូមិផ្កអ វថមើ  យគ្នកបាលែ័ងគ 
ភូមិអូរសៃួត ភូមិយគ្នលអុំពិល  អូរប្បាសាទ 
ភូមិយគ្នកទនាែ ប់ ភូមិពយប្ង ភូមបិ្តាង  ភូមិអូរធុំ  បនាា  នាង 
ភូមិជុំទវ  ឬសែើយប្កាក 
ភូមិប្ពេះដប្ស ភូមិតា ុំកណាត ល ភូមតិា ុំចញង ភូមិចញងយកាក 
ភូមិបឹងឃ្ែ ុំងលចិ ភូមិបឹងឃ្ែ ុំងយកើត 

តា ុំ 

ភូមិសា សាម៉ាន  ចុំយណាម មងគលបូរ ើ ៣២៤អ យលាកប្សើ យខៀវ សញខា* (គ្យប្មាងទើ៥) 
ភូមិែូនណូ   ប្ទស 

សាវ  យចក ៣៧៩អ យលាកប្សើ ដកវ ឆវ ើ (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិចុំការគ្រ សាវ  យចក 
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២ បាត់ែុំបង ភូមិបឹងប្ពើង 
បឹងប្ពើង ថមយគ្នល ១០៥អ 

ប្កុម  ញន ធើ អិន អិន ធើ យអ កិប្ទើសញើធើ* 
(គ្យប្មាងទើ៥) 

ភូមិបញិសតិ៍កនា ឺ កនាឺ២ 
បាណន់ ២៤៤អ ប្កុម  ញន យខ អ វ  ប្តឌ្ើង ភូមិសាវ  បើយែើម  កនាឺ១ 

ភូមិនប្ពទទងឹ បា ែុំរា ុំ 

ភូមិអូររ ុំយចកយប្កាម ភូមិអូររ ុំយចកយលើ អូរសុំរលិ សុំ ូត ៣៩២អ 
ប្កុម  ញន យអ យអស ឌ្ើ វ ើ អិម ខូអិលធើឌ្ើ* 

(គ្យប្មាងទើ៣) 
៣ កុំពង់ចម ភូមិប្ត ុំងយសាន  ភូមិថមើ ប្ត ុំងគ្រ 

យជើងនប្ព ០៤៧អ 
ស ប្គ្នស សរមា៉ា លើស យអ កិប្ទើសញើធើ 

(គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិប្សាុំលចិ ភូមិប្សាុំយកើត ភូមិប្បខនញរ ភូមិប្កឡាញ់ ភូមិ
ប្ត ុំងតាម ត ភូមិប្បធាតញ ភូមិអណតូ ងប្ទុំង  ប្សម៉ា 

ភូមិយៅន លចិ ភូមិបាទើ ភូមិនប្ពចរកនញង  នប្ពចរ 
ភូមិជញុំលចិ ភូមិយៅត ជញុំយកើត ភូមិចុំនាង ភូមិយឈ្ើទល   យៅត ជញុំ 
ភូមិបាណាក សូទិព 

៤ កុំពង់ឆ្ន ុំង 
ភូមិប្ត ុំងយ ធិ៍ ភូមិែក់ពរ  ខញនរ ៉ាង បរបូិរណ៍ ០៤០អ 

ស ប្គ្នស អិម.អិច យអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៦) 

ភូមិឆនញកប្ទ ូ ឆនញកប្ទ ូ
បរបូិរណ៍ ០៤០អ ស ប្គ្នស អិម.យអច យអ កិប្ទើសញើធើ  

(គ្យប្មាងើទើ៧) ភូមិប្ត ុំងយ ធិ៍ ខញនរ ៉ាង 
ភូមិអណតូ ងប្ចេុះ ភូមិប្ត ុំងប្តាច ភូមិជាយៅ ភូមិនប្ពដខមរ  រលាយបអៀរ 

រលាយបអៀរ ០៩៥អ 
យលាកប្សើ ចន់ សញើម៉ាូលើ 

(គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិអណតូ ងនប្ជ អណតូ ងសាន   
ភូមិមានជ័  ភូមិសពករាជ  

យគ្នកបនាា   
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ភូមិអណតូ ងសាន   ភូមិអណតូ ងនប្ជ អណតូ ងសាន   
រលាយបអៀរ ០៩៥អ 

យលាកប្សើ ចន់ សញើម៉ាូលើ 
(គ្យប្មាងទើ៤) ភូមិប្ទនាមយពប្ជ ភូមិមានជ័  យគ្នកបនាា   

ភូមិែុំណាក់អុំពិល ភូមិកតញល ភូមិយពព  ប្កាុំងសាគ រ ទឹកលញស ១១៩អ យលាក អ ញន សញធា (គ្យប្មាងទើ៧) 
ភូមិវលសបូវ ភូមិប្កាុំងតាមញុំ  តាុំងប្កសាុំង ទឹកលញស 

៣០០អ 
ប្កុម  ញន អូ យអស វ ើ អ យប្តឌ្ើង 

(គ្យប្មាងទើ១១) 

ភូមិប្ត ុំងតាសញខ  នប្ពមូល 

រលាយបអៀរ 
ភូមិប្ពេះរាមរងែើ ភូមិអូរយរាង  នប្ជបាក់ 
ភូមិគ្ល់គ្ប់ ដប្សថមើ 
ភូមិភនុំតូច ពប្ង 

៥ កុំពង់សព ឺ ភូមិយ ធិ៍ ែុំណាក់រា ុំង 
ឧតតញងគ 

១៣៧អ 
ប្កុម  ញន យម៉ាងសញខយ ង សនប្សាក់សិន 
និង យអ កិប្ទើខល *(គ្យប្មាងទើ៦) 

ភូមិប្ត ុំងសញភើ ភូមិប្កបើនប្ព ភូមិនប្ពយរាង ភូមិវតតភនុំ ភនុំតូច 
ភូមិអងគតា ងឹ ភូមិប្ត ុំងដវង ភូមិអងគយមម  ភូមិប្ត ុំងឬសែើ  សុំបូរ 

សុំយរាងទង 
ភូមិនប្ពយៅត  ប្ត ុំងគ្ង 

៦ កុំពង់ធុំ ភូមិថនល់ ភូមិធុំ ទួលយប្គ្ើល 
ប្បាសាទបាលែ័ងគ ៣៦៨អ កញ្ា  តាន់ គ្ឹមប ួ (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិដប្សវល ភូមិប្ពចិ ភូមិអូរខយង់ ភូមិយគ្ៀនយទៀក សាប្គ្នម 

៧ កណាត ល ភូមិអងគតាសិត  ទួលយប្ពច 

អងគសនួល ១៣៧អ ប្កុម  ញន យម៉ាងសញខយ ង សនប្សាក់សិន 
និង យអ កិប្ទើខល *(គ្យប្មាងទើ៦) 

ភូមិប្ត ុំងយតាន ត មាា ក់ 
ភូមិកាត ន់រ  

ែុំណាក់អុំពិល 

ភូមិយរាងយគ្ន ភូមិកាប់លាវ ភូមិមាត់បឹង ភូមិប្ត ុំងសាន  ភូមិ
ែុំរ ើសាែ ប់ ភូមិប្ទ ភូមិប្តល់ ប្ទ 

កណាត លសាឹង ១៥៣អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ បឹងខាង 
ភូមិយកាេះខនញរ ភូមិនប្ពរកា ភូមិចុំបក់ប្តប់ ភូមិបងឹដភនក  ដប្ពករកា 
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ភូមិនប្ពតាថញក ភូមិនប្ពតាតូច ភូមិប្បសាទ ភូមិដប្ពកដសែង 
ភូមិពន់ចន  ដប្ពកដសែង 

ភូមិយកាេះខនញរ ដប្ពករកា 
កណាត លសាឹង ១៧៤អ 

ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ ពត់សរ* 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិប្ត ុំងសាវ   ប្ទ 
ភូមិកញកទិល ភូមិប្ជលង ដតបង 
ភូមិចុំបក់យកាង ភូមិទលួខនង  ទួលយប្ពច 

អងគសនួល ២៦១អ ស ប្គ្នសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនើជនបទ 
ភូមិប្ត ុំងថាែ ន់ ពនាុំង 
ភូមិអងគរជ័  យសាន  
ភូមិនប្ពតាប៉ាញន ភូមិប្ត ុំងយ ធិ៍ ភូមិបងឹកុំយបារ ភូមិថម ឪយឡាក 
ភូមិដប្ពកគ្ង់រាជ ដប្ពកនរ លាវ ឯម ២៧២អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ កុំពង់ចមែង  

បាក់ដ្ឋវ* (គ្យប្មាងទើ២) 

ភូមិបារញន ភូមិខនញរការ បារញង លាវ ឯម ៣៤៧អ 
ប្កុម  ញន ៧អនិជើ ប្គ្ុប 
ទូទត់យលើកទើ១ 

៨ ប្កយចេះ ភូមិអូរប្ពេះ  អូរយប្គ្ៀង សុំបូរ ៣៩៥អ យលាកប្សើ  ញន សញខ គចិ* (គ្យប្មាងទើ៦) 
៩ យកាេះកញង ភូមិជើផ្កត  ថមែូនយៅ ថមបាុំង ៤១៨អ យលាកប្សើ យឆង ទូច (គ្យប្មាងទើ៣) 
១០ ប្ពេះវហិារ ភូមិប្ត ុំងទនាឹម រមយទម រយវៀង ៣២៩អ យលាកប្សើ យទៀង បូនើកា (គ្យប្មាងទើ២) 

ភូមិគូ្ដលនយជើង  គូ្ដលនយជើង 
គូ្ដលន ៣៣៤អ យលាក ចក់ សា ន (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិគូ្ដលនតបូង គូ្ដលនតបូង 

១១ នប្ពដវង ភូមិនប្ពតាប្ពុុំ ភូមិសាវ   ភូមិប្ត ុំងប្កាញ ភូមិប្ត ុំងទមឹ  ប្ ល 
កយញ្ា ៀច ២៥៩អ 

ប្កុម  ញន អញិនយធើប ើភើ សឺលូសនិ 
 ខបយភើយរសនិ (គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិនប្ពតាល  ចញងអុំពលិ 
ភូមិប្គ្ួស យកតៀងរា  
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ភូមិតបូងវតត  ប្កយៅ 
កុំច មារ ភូមិប្ត ុំងប្បើ ភូមិប្តឡាចស ភូមិែូនយែៀវ  ប្តដបក 

ភូមិបឹងកក់ ភូមិនប្ពតាម៉ាញកថមើ ភូមិប្ត ុំងែងាិត ភូមិជួរផ្កអ វ ែូនកឹង 
ភូមិប្កាុំងចុំបក់  នយរាង សាវ  អនារ 
ភូមិគ្ក ភូមិប្តដបកលចិ សាវ  អនារ 

សាវ  អនារ 

២៥៩អ 
ប្កុម  ញនអញនិយធើប ើភើសលូឺសិន  

ខបយភើយរសនិ (គ្យប្មាងទើ៤) ទូទត់
យលើកទើ១ 

ភូមិទឹកថាែ  ភូមិយប្តាក ទឹកថាែ  
ភូមិប្ត ុំងប្ពើង ភូមិកូនយតាន ត ភូមិវលតូច ភូមិបិទមាស ែុំរ ើពួន 
ភូមិទនា ជល់ បឹ  ែូនកឹង 

កុំច មារ ភូមិប្បឹកាទើ១ ភូមិអូរកនា  យសាម ងខាងតបូង 
ភូមិនប្ពសារ ភូមិបានយភែើង យសាម ងខាងយជើង 
ភូមិអណតូ ងប្តាត  យប្ចស 

យមសាង ២៦៩អ យលាក គ្ង់ យយន (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិប្សេះតាអឹម ភូមិយគ្នកយប្ចស ភូមិសូ អងគរសរ 

ភូមិដប្ពកតារត័ន  កុំពង់ប្បាុំង  រា ុំង ២៧២អ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ កុំពង់ចមែង  
បាក់ដ្ឋវ* (គ្យប្មាងទើ២) 

១២ យ ធិ៍សាត់ ភូមិសាឹងថមើ ប្បយមា  វលដវង ៤០៤អ យលាក យ ង ចនាថ វ ើ (គ្យប្មាងទើ២) 
១៣ យសៀមរាប ភូមិែងផ្កអ វ ភូមិលែញង ភូមិជ័ បូរ ភូមិសុំបួរ ភូមិអូររូង ពប្ងយប្កាម 

ជើដប្កង ១១១អ យលាក គ្ង់ វញន* (គ្យប្មាងទើ៤) ភូមិមាា ក់ ភូមិតាយលៀន យគ្នកធែកយលើ 
ភូមិែញបយតាន ត ភូមិប្សយៅយប្សាង ភូមិនប្ពឆ្ា រ ពប្ងយលើ 
ភូមិប្តាវបាក់ ភូមិប្បវល  តាដ ៉ាក 

សូប្ទនិគ្ម 
១៨៣អ 

យលាកប្សើ មាស គ្នវ 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិពយពលកណាត ល ភូមិប្ត ុំងប្បើ  ៍ ពយពល 
ភូមិសកាត  ភូមិបឹងមាលា បឹងមាលា សាវ  យលើ 
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ភូមិលអក់ យគ្នកធែកយលើ ជើដប្កង ១៨៣អ យលាកប្សើ មាស គ្នវ (គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិប្ត ុំងខាន រ ភូមិជប់យប្កាម សាវ  យលើ សាវ  យលើ ២២៩អ យលាក ឃ្ន ដកវ (គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិែុំបូកខពស់  តាយសៀម 

១៤ ប្ពេះសើ នញ ភូមិបឹងតាប្សើ ភូមិបឹងតាប្ព ម ភូមិែូនល  ភូមិទកឹយចញ 
ភូមិបឹងជញុំ ភូមិភនុំតូច  បឹងតាប្ព ម នប្ពនប់ ២៧១អ យលាក   ញង   ញ  (គ្យប្មាងទើ៥) 
ភូមិដប្សកនញង ភូមិដប្សចមយលើ ភូមិអូរយប្ៅ ភូមិដប្សចមយប្កាម អូរយប្ៅ 

១៥ សាឹងដប្តង ភូមិអូរឬសែើកណាត ល  អូរឬសែើ 
កណាត ល 

យសៀមបូក 
៣៩៥អ 

យលាកប្សើ  ញន សញខ គចិ* 
(គ្យប្មាងទើ៦) ភូមិកុំភញន  កុំភញន យសសាន 

១៦ តាដកវ ភូមិវលប្បើ  ៍ភូមិប្ត ុំងប្ត ងឹ ភូមិប្មេះយប្ៅ ភូមិតានប់ 
ភូមិបចម ភូមិរញន  

ចុំបក់ 

បាទើ ១១៨អ 
ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ បាទើ 

 (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិយតាន ត យតាន ត 
ភូមិប្ត ុំងយ ធិ៍ ភូមិបឹងពញាគ្ញក ភូមិប្មេះយប្ៅ ភូមិប្ត ុំង
យគ្ៀប ភូមិរលាុំង  

ប្ត ុំងប្កសាុំង 

ភូមិប្ត ុំងឬសែើ ភូមិប្ត ុំងរ ុំ ត់ ភូមថិមដកវ ភូមិយ   
ភូមិអងគរនាប 

ប្តាុំកក់ 
ប្តាុំកក់ ១២១អ យលាក ដង៉ាត សូដ្ឋ 

ភូមិឬសែើប្សុក  ដញ៉ាងញ៉ាង 
ភូមិខាន រ ប្កាុំងធនង់ បាទើ ១៧៤អ 

ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ ពត់សរ*  
(គ្យប្មាងទើ៣ 

ភូមិប្សម៉ាញក ពននែ អងគរបញរ ើ ២៣៨អ យលាក   ូ វសនា (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិប្ទង់ភូមិ ភូមិនប្ពផ្កគ ុំ-គ្ នប្ពផ្កគ ុំ អងគរបញរ ើ ២៧៣អ យលាក ជា សញវណាណ រា៉ា  
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១៧ នប៉ាលិន ភូមិវល សាឹងប្តង់ សាលាយប្ៅ ០០៩អ ប្កុម  ញន អិម យអសែ ភើ ឌ្ើដវ ៉ាល ញបមនិ 
១៨ តបូង មញ ុំ ភូមិប្តដបក ភូមិផ្កអ វ ភូមិប្សម៉ា ភូមិន ែ ភូមិទឹកយប្ៅ  ទឹកយប្ៅ 

តុំដបរ ៣០៨អ យលាកប្សើ ភិន នថ (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិពនាែ ក ភូមិចរធុំ ភូមិកូនប្តុុំ ភូមិជាបយជើង ភូមិជាចធុំ  ចញងជាច 
ភូមិយគ្នកប្សុក  យគ្នកប្សុក 
ភូមិចុំបក់ នាងយទើត 
ភូមិអណតូ ងយពប្ជ ភូមិឈូ្ងតាយត ភូមទិួលសុំព័រ ភូមិជើធាង 
ភូមិែង្ហា  ភូមិរ ុំ ត់១ ភូមិរ ុំ ត់២ ភូមិរ ុំ ត់៣ ភូមិខាន ចជញុំ 
ភូមិតាដកវ 

យសដ្ឋ 
តុំដបរ 

៣៣៩អ យលាក ថូវ នើ (គ្យប្មាងទើ៣) 
ភូមិរ ុំយលច តុំដបរ 
ភូមិផ្កា ែូង ភូមិប្សេះ ភូមិមូសសាវ   ភូមិរមួវញិ ឈូ្ក ប្កូចឆ្ម រ 

សរញប ២៣៥ភូម ិ ៩៧ ញុំ ៣៧ប្សកុ   
សរញបរមួ ៨៨២ភូម ិ ៣២២ ញុំ ៩៩ប្សកុ   

សោំល៖់ កនញងចុំយណាម ៨៨២ភូមិ ដែលបានអនញវតតយប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គិសនើកមពញជា និងធនាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម៉ាង់ គ្ឺមាន ៨ភូមិ ប្តួតគ្នន ។ 
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ឧរសមព័្ធទី៩ 
ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតដែលបានអនញវតតកមមវធិើជ ួទញនសប្មាប់ពប្ងើក នងិដកលមអការលគត់លគង់អគ្គសិនើយៅតុំបន់ជនបទ  

យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា នងិធនាគ្នរអភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ៉ាង់  កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 
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ឧរសមព័្ធទី១០ 
ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចញេះកចិចសនាតាមយខតតនើម ួៗ យប្កាមថវកិាលតល់យដ្ឋ អគ្គសិនើកមពញជា យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើ 

ែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានបណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

យខតត តុំបន់យធវើយសវកមម អាជ្ាបណណយលខ អនកកាន់អាជ្ាបណណ ប្បភពលគត់លគង់អគ្គសិនើ 
បាត់ែុំបង ដលនកខែេះនន ញុំដចងមានជ័  ប្សុកបាណន់ ៣៣០អ យលាក  ញញ សញវណណ អគ្គិសនើកមពញជា 
កុំពង់ចម ដលនកខែេះននប្សុកចុំការយលើ 

០៣៨អ ស ប្គ្នសថនល់ដបកចុំការយលើ យអ កិប្ទើសញើធើ  
(គ្យប្មាងទើ៤) 

ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ  
សគន់-ចុំការយលើ 

ដលនកខែេះននប្សុកបាធា  ២៨៨អ យលាក  និ គ្ឹមលើ អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះនន ញុំបាធា  ប្សុកបាធា  ៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ* (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

កុំពង់ឆ្ន ុំង ដលនកខែេះននប្សុកកុំពង់ប្តឡាច  ៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ* (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 
កុំពង់ធុំ ដលនកខែេះននប្សុកសណាត ន់  ១៩៩អ ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះននប្សុកប្បាសាទសុំបូរ និងប្សកុសណាត ន់ ៣២៦អ ស ប្គ្នស វណាណ  ន  ញើម យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) អគ្គិសនើកមពញជា 

ស ប្គ្នស វណាណ  ន  ញើម យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៥) អគ្គិសនើកមពញជា 
ដលនកខែេះនន ញុំសាលាវស័ិ  នងិ ញុំទួលយប្គ្ើល  
ប្សុកប្បាសាទបលែ័ងគ ៣២៧អ យលាក យកើត ចនាើ ប្កុម  ញន ប ើវ ើសញើយៅវរ័ ឌ្ើយវ បយមន  

ដលនកខែេះននប្សុកបារា ណ៍ ៣៦៧អ យលាក យសឿន សញលល (គ្យប្មាងទើ៦) ប្កុម  ញន ប ើវ ើសញើយៅវរ័ ឌ្ើយវ បយមន 
យលាក យសឿន សញលល (គ្យប្មាងទើ៧) ប្កុម  ញនប ើវ ើសញើយៅវរ័ ឌ្ើយវ បយមន 

កុំពត ដលនកខែេះននប្សុកជញុំគ្ើរ ើ ១៩៧អ ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ អងគរកា* អគ្គិសនើកមពញជា 
កណាត ល ដលនកខែេះននប្សុកសាអ ង ១៧៩អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* )២គ្យប្មាងទើ(  ប្កុម  ញន អិលអមិយខ 
ប្កយចេះ ដលនកខែេះននប្សុកសុំបូរ ៣៤៦អ យលាកប្សើ ជា សញខយខង អគ្គិសនើកមពញជា 
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ដលនកខែេះននប្សុកដប្ពកប្បសពវ និងប្សុកសុំបូរ ៣៥៣អ យលាក សញខ យ ងសា ង អគ្គិសនើកមពញជា 
ប្ពេះវហិារ ដលនកខែេះននប្សុកសងគមថមើ ប្សកុរយវៀង ប្សុកដតបង

មានជ័  ប្សុកជ័ ដសន និងប្កុងប្ពេះវហិារ 
៣២៩អ យលាកប្សើ យទៀង បូនើកា ប្កុម  ញន ប ើវ ើសញើយៅវរ័ ឌ្ើយវ បយមន  

យ ធិ៍សាត់ ដលនកខែេះននប្សុកបាកាន ០៣៣អ ស ប្គ្នស ឈួ្ ងនួ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ២) អគ្គិសនើកមពញជា 
ស ប្គ្នស ឈួ្ ងនួ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកបាកាន ប្សុកភនុំប្កវញ និងប្កុង
យ ធិ៍សាត់ 

០៣៤អ ស ប្គ្នស យ ន ូឡា  យអ កិប្ទើសញើធើ  
(គ្យប្មាងទើ៣) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកភនុំប្កវញ នងិប្កុងយ ធិ៍សាត់ ១២៤អ ស ប្គ្នស អា  ន សា នប្កវញ យអ កិប្ទើសញើធើ  
(គ្យប្មាងទើ៣) 

អគ្គិសនើកមពញជា 

យសៀមរាប ដលនកខែេះននប្សុកជើដប្កង និងប្សុកសូប្ទនិគ្ម ១២៩អ យលាក ចន់ សញខ (គ្យប្មាងទើ៤) ប្កុម  ញន យខធើសញើ យខប ល 
ដលនកខែេះនន ញុំកនាួត ប្សកុសាវ  យលើ ប្សុក
បនាា  ប្សើ ប្សុកវ៉ា រនិ ២៤០អ យលាកប្សើ  ញង គ្មឹយ ង *(គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

ដលនកខែេះននប្សុកវ៉ា រនិ ៣៥៩អ ប្កុម  ញន អគ្គិសនើ វ៉ា រនិ អងគរ  អគ្គិសនើកមពញជា 
តាដកវ ដលនកខែេះននប្សុកបាទើ នងិប្សុកនប្ពកបាស ១៧៩អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* )២គ្យប្មាងទើ(  ប្កុម  ញន អិលអមិយខ 

ដលនកខែេះននប្សុកប្តាុំកក់ ១៩៧អ ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ អងគរកា* អគ្គិសនើកមពញជា 
ឧតតរមានជ័  ដលនកខែេះននប្សុកអនែង់ដវង ២៤០អ យលាកប្សើ  ញង គ្មឹយ ង *(គ្យប្មាងទើ៣) អគ្គិសនើកមពញជា 

សុំគ្នល់៖ * តុំបន់យធវើយសវកមមសថិតកនញងយខតតចុំនួន២។ 
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ឧរសមព័្ធទី១១ 
ព័ត៌មានសយងខបសតើពើចុំននួប្គ្សួារជនបទយប្គ្នងតភាា ប់ចរនតអគ្គសិនើជាប់កចិចសនា ចុំននួប្គ្សួារជនបទបានតភាា ប់ចរនតថមើ នងិសាថ នភាពបចចញបបនន  

យប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានបណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

យខតត អាជ្ាបណណយលខ អនកកាន់អាជ្ាបណណ 

ចុំននួប្គ្សួារ 
ជនបទយប្គ្នង 
តភាា ប់ចរនតថមើ 
ជាប់កចិចសនា  
(ប្គ្សួារ) 

ចុំននួប្គ្សួារ 
ជនបទ 
បានតភាា ប់ 
ចរនតថមើ 
(ប្គ្សួារ) 

សុំគ្នល់ 

បាត់ែុំបង ៣៣០អ យលាក  ញញ សញវណណ 78 35 បានទទលួថវកិា 
កុំពង់ចម ០៣៨អ ស ប្គ្នស ថនល់ដបកចុំការយលើ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) 100 100 បានទទលួថវកិា 

២៨៨អ យលាក  និ គ្ឹមលើ 362 100 កុំពញងអនញវតត 
កុំពង់ឆ្ន ុំង ៤០០អ យលាក  ញង យសងប្គ្ើ* (គ្យប្មាងទើ៣) 100 79 បានទទលួថវកិា 

៤២១អ យលាកប្សើ លើវ សញខ ួង (គ្យប្មាងទើ២) - 100 បានទទលួថវកិា 
កុំពង់ធុំ ១៩៩អ ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 100 100 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) 10 10 បានទទលួថវកិា 
៣២៦អ ស ប្គ្នស វណាណ  ន  ញើម យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) 100 100 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នស វណាណ  ន  ញើម យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៥) 60 60 បានទទលួថវកិា 
៣២៧អ យលាក យកើត ចនាើ 80 75 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣៦៧អ យលាក យសឿន សញលល (គ្យប្មាងទើ៦) 100 100 បានទទលួថវកិា 

យលាក យសឿន សញលល (គ្យប្មាងទើ៧) 131 131 បានទទលួថវកិា 
ប្កយចេះ ៣៤៦អ យលាកប្សើ ជា សញខយខង 100 - កុំពញងអនញវតត 



110 

៣៥៣អ យលាក សញខ យ ងសា ង 100 100 បានទទលួថវកិា 
ប្ពេះវហិារ ៣២៩អ យលាកប្សើ យទៀង បូនើកា 80 39 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
យ ធិ៍សាត់ ០៣៣អ ស ប្គ្នស ឈួ្ ងនួ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ២) 50 50 បានទទលួថវកិា 

ស ប្គ្នស ឈួ្ ងនួ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 40 32 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
០៣៤អ ស ប្គ្នស យ ន ូឡា  យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ២) - 197 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

ស ប្គ្នស យ ន ូឡា  យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 26 26 បានទទលួថវកិា 
០៥២អ ស ប្គ្នស ណាយរ ៉ាត លើមើតធើត អភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនើ (គ្យប្មាងទើ២) - 81 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

១២៤អ 
ស ប្គ្នស អា  ន សា នប្កវញ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ២) - 27 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
ស ប្គ្នស អា  ន សា នប្កវញ យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 40 26 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

១២៥អ ប្កុម  ញន យអសវ ើវ ើធើ យអ កិប្ទើសញើធើ ខូអិលធើឌ្ើ - 26 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣៨២អ យលាកប្សើ គ្មឹ សញើលល - 154 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
៣៨៣អ យលាកប្សើ  មឹ យ ៀង - 90 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 

យសៀមរាប ១២៩អ យលាក ចន់ សញខ (គ្យប្មាងទើ៤) 106 81 បានទទលួថវកិា និងបទិគ្យប្មាង 
២៤០អ យលាកប្សើ  ញង គ្មឹយ ង (គ្យប្មាងទើ៣) 80 80 បានទទលួថវកិា 
៣៥៩អ ប្កុម  ញនអគ្គិសនើ វ៉ា រនិ អងគរ 100 - បិទគ្យប្មាង 

តាដកវ  ១៧៩អ ស ប្គ្នសអគ្គិសនើ ញញ ឹក មញើ* )២គ្យប្មាងទើ(  48 - កុំពញងអនញវតត 
១៩៧អ ស ប្គ្នស យអ កិប្ទើសញើធើ អងគរកា* 120 120 បានទទលួថវកិា 

សរញប 2,111 2,019  
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ឧរសមព័្ធទី១២ 

បញ្ា ើយ ម្ េះភូមតិាមយខតតនើម ួៗដែលប្គ្បែណត ប់ តាមយខតតនើម ួ  ៗយប្កាមកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

លរ យខតត/រាជធានើ ភូម ិ  ញុំ ប្សកុ យលខអាជ្ាបណណ អនកកាន់អាជ្ាបណណ 
១ បាត់ែុំបង ភូមិចងាូសាវ   ភូមិរូង ភូមិបញេះខនញរ ភូមិដចង ភូមិធ័រ ភូមិកុំពង់គ្ល់ថមើ  ដចងមានជ័  

បាណន់ ៣៣០អ យលាក  ញញ សញវណណ ភូមិសុំបួរមាស សនឹង 
២ កុំពង់ចម ភូមិឈូ្ក ភូមិនាងយលើក ភូមតិាដសន ភូមិរ ុំយចក  តាប្បុក ចុំការយលើ ០៣៨អ ស ប្គ្នសថនល់ដបកចុំការយលើ 

 យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) 
៣ កុំពង់ឆ្ន ុំង ភូមិសាឹងសៃួត ភូមិយគ្ៀនឃ្ែ ុំង ភូមិដកអកពង ភូមិដបកចន  

ភូមិបាក់ភនុំ ភូមកិាលយកាេះ ភូមខិាែ ប្គ្ មឹ ភូមិសតើបនែិច  
អុំពិលទកឹ កុំពង់

ប្តឡាច ៤០០អ យលាក  ញងយសងប្គ្ើ  
(គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិវលសបូវ ភូមសិុំរទិធិជ័  ភូមិដប្ពកកនែង កុំពង់ប្តឡាច 

ភូមិកនញង សាវ  រ ុំ រ 

កុំពង់ដលង ៤២១អ យលាកប្សើ លើវ សញខ ួង  
(គ្យប្មាងទើ២) 

ភូមិកុំពង់បាចនិ ភូមែិុំណាក់កយកាេះ ភូមិថមើ ភូមិ មទនាែ   
ភូមិយ ធិ៍ ភូមិសុំយរាង  

យ ធិ៍ 

ភូមិកុំពង់បឹង  កុំពង់យៅ 
ភូមិប្ជលង ដ្ឋរ 
ភូមិប្តងលិ ភូមិប្តដបក ភូមិប្ត ុំងមាស ភូមិទុំនប់  ប្តងិល 
ភូមិធែក ភូមលិិច  ប្ចណូក 

៤ កុំពង់ធុំ ភូមិដប្សចង់ ភូមជិរ ភូមសិណាត ន់ ភូមិបាជ័  ភូមិប្កសាុំង ភូមិដខមរ 
ភូមិប្បាសាទអដណត ត  សណាត ន់ 

សណាត ន់ ១៩៩អ ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ  
យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិទុំងប្កយត ភូមិប្កបើនប្ព ភូមិប្កាុំងយែើម ភូមិែងទទឹង  
ភូមិរយវៀង ភូមសិាវ   ងន 

ភូមិប្តដបក ភូមិយចកមួ សាង ភូមិជាុំលល ភូមិថមើ  មានជ័  
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ភូមិឈូ្ក  សណាត ន់ សណាត ន់ 

១៩៩អ ស ប្គ្នស សញឹម ន អញើ  
យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) 

ភូមិជើនាង ភូមិទឹកអណតូ ង តាុំងប្កយត 

ប្បាសាទ
សុំបូរ 

ភូមិទុំនប់ ភូមិយបង  យប្សើង 
ភូមិខយូវ ភូមិបញ្ច លា ភូមិចុំយរេះ ភូមិទលួចរ យគ្នល 
ភូមិប្កយៅ ភូមិកុំពើងតាគ្ង់ ឈូ្ក 
ភូមិយ ធិ៍យប្ទត សុំបូរ 
ភូមិសុំបូរ ភូមិប្ចមា៉ា ស់ ភូមិកូនដកអក  សុំបូរ 

ប្បាសាទ
សុំបូរ ៣២៦អ ស ប្គ្នស វណាណ  ន  ញើម  

យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិជាុំ តាុំងប្កយត 
ភូមិវលដវង ភូមិអនែង់ដសែង ភូមិឈូ្កសាឹង ឈូ្ក 
ភូមិយតាន តជួរ ភូមិយបង ភូមិថមើ យប្សើង 
ភូមិសាលាវស័ិ  ភូមិប្ត ុំងថម ភូមិគ្គ្ើរ ភូមិកាវ ន់យទៀង  
ភូមិខាម ក់ ភូមិអូរប្កូច 

សាលាវស័ិ  
ប្បសាទប
ល័ងគ ៣២៧អ យលាក យកើត ចនធើ 

ភូមិទួលយប្គ្ើល ទួលយប្គ្ើល 
ភូមិពននែ ភូមសិុំយៅលូន  យចើងយែើង 

បារា ណ៍ ៣៦៧អ យលាក យសឿន សញលល  
(គ្យប្មាងទើ៦) 

ភូមិបាក់សាន យលើ ភូមិប្ត ុំងទូក បាក់សាន  
ភូមិអនែង់ថម ភូមិអនែង់ដវង គ្គ្ើរធុំ 
ភូមិអូរចុំយរេះ ភូមិប្ត ុំងទូក  បាក់សាន  

បារា ណ៍ ៣៦៧អ យលាក យសឿន សញលល 
 (គ្យប្មាងទើ៧) 

ភូមិកុំពង់យសតច ភូមិរលាប ភូមចិរ ភូមិលាវ   ប្កវ៉ា  
ភូមិប្បនាគ្  យចើងយែើង 
ភូមិទូកពើរ ភូមិអនែង់ដវង ភូមិយ ន គ្គ្ើរធុំ 

៥ កុំពត ភូមិដប្សដចង ភូមិខពបរញន ដប្សដចង ជញុំគ្ើរ ើ ១៩៧អ ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើអងគរកា* 
៦ ប្កយចេះ ភូមិថមរាប ដប្ពកប្បសពវ ដប្ពក ៣៥៣អ យលាក សញខ យ ងសា ង 
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ភូមិដប្ពកប្បលូង ភូមិដប្ពករកា ភូមិយសាបយប្កាម ភូមិយសាបយលើ  
ភូមិដកង ភូមិបងឹដចង ភូមិដប្ពកជើក ភូមិកុំពង់ែរ ភូមិរការធុំ  

យសាប ប្បសពវ 

ភូមិខាច់ទប់ ភូមិយប្ជា បនាា    យប្ជា បនាា   
ភូមិយកាេះសុំ  សុំបូរ 

សុំបូរ ភូមិដប្ពកយប្គ្ៀង វឌ្ឍនៈ 
៧ ប្ពេះវហិារ ភូមិប្បធាតញ ភូមិដ្ឋរ  ចុំយរ ើន សងគមថមើ 

៣២៩អ យលាកប្សើ យទៀង បូនើកា 
ភូមិយគ្នក ភូមិសាអ ង សាអ ង ជ័ ដសន 
ភូមិទួលឈូ្ក តស ូ 
ភូមិរ ុំយចក ភូមិដប្សធនញង រមណើ   រយវៀង 
ភូមិសាវ  បា៉ា ត រ ុំយដ្ឋេះ 

៨ យ ធិ៍សាត់ ភូមិនប្ពយៅត  ភូមិចុំការយលើ ភូមិរូង ភូមិប្តាចយប្កាល  បឹងខាន រ 
បាកាន ០៣៣អ ស ប្គ្នស ឈ្ួ ងនួ  

យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ២) 
ភូមិតាមញុំ ភូមិចនិតា  ភូមិប្តាង ភូមសិុំយរាងនប្ពយខៀវ ភូមិម៉ា  យមទឹក 
ភូមិទួលអង្គងាង ភូមិខាន រទទឹង ភូមិលាេះសាែ   ខាន រទទឹង 
ភូមិខាន ចរមាស ភូមិប្ពេះមែូ ភូមិនប្ពសាវ   ភូមិប្តាចយប្កាល  
ភូមិសាករ បឹងខាន រ 

បាកាន ០៣៣អ ស ប្គ្នស ឈួ្ ងួន យអ កិប្ទើសញើធើ 
(គ្យប្មាងទើ៣) ភូមិកាត ត ភូមិតាមញុំ ភូមិប្តាង ភូមិម៉ា ភូមិសុំយរាងនប្ពយខៀវ ភូមិអង្ហា ញ់ យមទឹក 

ភូមិយកាេះប្កបើ ភូមិខាន រទទងឹ ភូមិលាេះសាែ  ភូមិកុំប្បាក់កូន  ខាន រទទឹង 
ភូមិសាមគ្គើ ភូមិខាម រ ភូមិទួលដខមរ ភូមិអណតូ ងប្កសាុំង ភូមិយធាន េះ  
តាចប ភូមិចុំបក់មាស ភូមិបាក់ប្ពើង ភូមិយៅន  ភូមិសតញកសាវ    
ភូមិយជើងយភែើង ភូមិអាដរ ៉ាន ភូមិអនែង់មាន ភូមិអណតូ ងសុំបូរ 

សាន មប្ពេះ 
បាកាន ០៣៤អ 

ស ប្គ្នស យ ន ូឡា   
យអ កិប្ទើសញើធើ )២គ្មយរាងទើ(  

 ភូមិបឹងឈូ្ក ភូមិបត់កយណាត ល ភូមទិួលធាម  ភូមិប្ពេះអុំពិល 
 ភូមិសាវ  ប្ជុុំ ភូមអូិរ ភូមិបត់ប្តាច ភូមែូិងប្ជុុំ ភូមិឬសែើតាមា៉ា ន់ 

បឹងបត់ 
កយណាត ល 
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 ភូមិសុំយរាង ភូមិប្តាុំយសេះ  
ភូមិបួរប្សដង៉ា ភូមកិតើឈ្នួល ភូមដិប្សលាវ  ភូមិយកាេះសាវ   ភូមិចុំការអូរ 
ភូមិថមើ ភូមិប្ត ុំងជង ភូមិបងឹប្បើ  ៍ភូមបិាកាន ភូមិយប្កាលប្កបើ ភូមិ
អូររ ុំយចក ភូមិពិតប្តង់ ភូមិសាឹងកុំបញត ភូមិកាប់ប្កឡាញ់  
ភូមិប្ពេះចុំបក់ 

ប្ត ុំងជង 

ភូមិខាម រ លលកស យ ធិ៍សាត់ 
ភូមិយធាន េះតាចប ភូមិខាម រ ភូមិទលួដខមរ ភូមិប្កយពើយរាទិ៍ ភូមិសាមគ្គើ  
ភូមិសតញកសាវ   សាន មប្ពេះ 

បាកាន ០៣៤អ ស ប្គ្នស យ ន ូឡា   
យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិទួលធាម  ភូមិបឹងឈូ្ក ភូមបិត់ប្តាច  បឹងបត់ 
កយណាត ល 

ភូមិយកាេះដកវ ភូមិដប្សលាវ  ភូមិប្ត ុំងជង ភូមិកណតឹ ងមាស ភូមិពិត
ប្តង់ ភូមិបួប្សដង៉ា ភូមសិាន  យទល ប្ត ុំងជង 

ភូមិសាលាគ្ុំរូ  នប្ពញើ 
យ ធិ៍សាត់ 

 
០៥២អ 

 

ស ប្គ្នស ណាយរ ៉ាត  
លើមើតធើត អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនើ 

(គ្យប្មាងទើ២) 

ភូមិទួលមាា ក់ ភូមិសាងឹតូច  រលាប 
ភូមិជុំរ ុំយសៀម ភូមិយកាេះ  លលកស 
ភូមិសាថ នើ  ៍ភូមអូិរយតត  សាវ  អាត់ 

ភូមិអង្គងគង ភូមិរយវៀង  សុំយរាង ភនុំប្កវញ ១២៤អ ស ប្គ្នស អា ន សា នប្កវញ 
យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ២) 

ភូមិវល ភូមិអូរយ ង  សុំយរាង 

ភនុំប្កវញ ១២៤អ ស ប្គ្នស អា  ន សា នប្កវញ 
យអ កិប្ទើសញើធើ (គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិនប្ពសាម ច់  រកាត 
ភូមិយកែប្តបូរ ើ ភូមិគ្ល់ទទឹង ភូមិដប្សព   ភូមិសដង្គនត សដង្គនត 
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ភូមិថមើ យតាន តជញុំ 
ប្កគ្រ ១២៥អ 

ប្កុម  ញន យអសវ ើវ ើធើ យអ កិប្ទើសញើធើ  
ខូអិលធើឌ្ើ  

(ទូទត់យលើកទើ២ចញងយប្កា ) ភូមិមាត់នប្ព ភូមិកុំពង់ប្ក  ភូមិយចកយៅ  កុំពង់យ ធិ៍ 

ភូមិកយញ្ា ើបា ដ្ឋច ភូមិកាលរមាស ភូមបិឹងឈូ្ក ភូមិលាេះគ្រ 
 ភូមិដប្ពកយឈ្ើប្តាវ 

អនែង់វលិ 

កយណត ៀង 
៣៨២អ យលាកប្សើ គ្មឹ សញើលល 

 (ទូទត់យលើកទើ៤) 

ភូមិបយង្ហគ ល ភូមសិា ភូមិយឈ្ើទល ភូមិលាេះដប្ស ភូមិយរាងមា៉ា សញើន  សាវ  លួង 
ភូមិលែូវលងួ ភូមិយ ធិ៍អដណត ត ភូមិដប្ពកប្តដបក កញ្ា រ 
ភូមិបនាា  យប្តាក ភូមិប្តង់ ភូមិចុំការតាប៉ាូ ភូមចិុំយរេះ ភូមិយ ធិ៍  
ភូមិប្ពើងខពស់ ភូមិវល ភូមិសាយរៀង  

ដប្សសតញក 

ភូមិប្ត ុំងថម ភូមិកុំពង់សុំបួរ ភូមិនប្ពប្សគ្ញុំ ភូមសិា ភូមិវតតយលៀប  សា 
ភូមិរា ុំងទលិ  រា ុំងទិល 
ភូមិែុំរ ើស ភូមិយគ្ៀន ភូមសិតញកជញុំ   យកាេះជញុំ 
ភូមិប្តាុំដពរ  សាន មប្ពេះ បាកាន 
ភូមិកាលទហា ន ភូមិកបា៉ា ស់ ភូមិកបា៉ា ស់យលើ ភូមិកណាត ល 
ភូមិយឈ្ើយទព ភូមិបុំណក់ ភូមែិយងាៀបកាត ម ភូមិយទៀននប្ព ភូមចិមថមើ 
ភូមិទួលដតបង  

យឈ្ើតញុំ ប្កគ្រ ៣៨៣អ យលាកប្សើ  មឹ យ ៀង 
(ទូទត់យលើកទើ២ចញងយប្កា ) 

ភូមិបឹងសមញក ភូមិកុំដរ ៉ាង ភូមិទលួអដណត ត ភូមិអូរចន់ សាវ  ស 
៩ យសៀមរាប ភូមិថនល់ដ្ឋច់ ភូមិកដនែង ភូមអូិរ ភូមិែុំរ ើឆែង ភូមិនប្ពប្បស់  សយងវើ  

ជើដប្កង ១២៩អ យលាក ចន់ សញខ (គ្យប្មាងទើ៤) 
ភូមិបឹង ភូមសិាព នតូច ភូមទិទងឹនថៃ ភូមិប្កូច ភូមិសុំយរាងកយញ្ច ក 
ភូមិឬសែើលក  

ឬសែើលក 

ភូមិបាក់អប្ងុត  យគ្នកធែកយប្កាម 
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ភូមិដប្សណូ  ភូមិវតត ភូមិខាន រយផ្កា ល ភូមិនប្ពខនញរ ភូមិរលុំរញនថមើ  
ភូមិលាវ ប្កាុំង  

ដប្សណូ  
វ៉ា រនិ 

២៤០អ យលាកប្សើ  ញង គ្មឹយ ង* 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

ភូមិយគ្នកវតត  វ៉ា រនិ 
ភូមិទួលប្គ្ួស ភូមិ ញនប្ព ម ភូមិ ញនរាម    ញនរាម   

បនាា  ប្សើ ភូមិតាយពន  ដតបង 
ភូមិខាន រយប្ៅ កនាួត សាវ  យលើ 

១០ តាដកវ ភូមិសុំបួរ ភូមិនប្ពតាែញក ភូមិដប៉ានមាស ភូមិប្ត ុំងឈូ្ក ភូមិតាសមន់ 
ភូមិតាយសាម ភូមិតាដប៉ាន ភូមចិនទប ភូមិប្កបើនប្ព ភូមិយកាេះនញ 

សុំយរាង 

ប្តាុំកក់ ១៩៧អ ស ប្គ្នសយអ កិប្ទើសញើធើ អងគរកា* 

ភូមិសាឹង ភូមិសញប្កុំ ភូមិទលួខែញង ភូមិប្ត ុំងែង់ទឹក ភូមិប្ត ុំងយមច   
ភូមិប្ត ុំងកែូ ភូមិប្ត ុំងប្កឡាញ់ ភូមិយតាន តជញុំ   

អូរសារា  

ភូមិនប្ពតាខាប  គ្ញស 
ភូមិខពបសាវ   ភូមិប្ត ុំងចក ប្ត ុំងប្កញូង 
ភូមិ ក់បយង្ហអ ង ប្ត ុំងធុំខាងយជើង 
ភូមិប្ត ុំងប្បើ  ៍ភូមិប្ត ុំងតាយសាម ភូមិប្ត ុំងឈូ្ក ភូមិប្ត ុំង
ខន ភូមិប្ត ុំងយកាេះ 

ប្ត ុំងធុំខាងតបូង 

១១ ឧតតរមានជ័  ភូមិប្សយៅយប្សាង លុំទង អនែង់ដវង ២៤០អ យលាកប្សើ  ញង គ្មឹយ ង* 
(គ្យប្មាងទើ៣) 

សរញប ៣០៣ភូម ិ ៧៦ ញុំ ២៤ប្សកុ   
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ឧរសមព័្ធទី១៣ 
ដលនទើបង្ហា ញពើយខតតដែលបានអនញវតតកមមវធិើលតល់ចរនតអគ្គសិនើែល់ប្គ្សួារប្កើប្កមានប័ណណសមធម៌ កនញងឆ្ន ុំ២០១៩ 

 




