
 

 

 

 
 

អគ្គិសនីកមពុជា 
នាយកដ្ឋា នមលូនធិិអគ្គសិនីភាវូបនយីកមមជនបទ 

 
 
 

 
របាយការណ៍ 
សតពីី 

សកមមភាពការងាររបស ់
នាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

សរាប់ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ររៀបចំរោយនាយកោា នមូលនិធិអគ្គសិនីភាវបូនីយកមមជនបទ 
ឆ្ន ២ំ០១៦  
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ាតិកា 
 

  ទព័ំរ 
ជាំពូកទ១ី យទុធសាស្រសត និងផផនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

និងគោលនគោបាយសតពីីថាមពលកគកើតគ ើងវិញរបស ់ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា  ....................................................................................... 

 
៦ 

    

 ១.១ យុទធសាស្រសត និងដផនការអភិវឌឍន៍អគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ .................. ៦ 
 ១.២ រោលនរោបាយសតីពថីាមពលករកីតរ ងីវញិ ....................................... ៦ 

    

ជាំពូកទ២ី ព័ត៌ានសតពីីនាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ .................. ៨ 
    

 ២.១ ការបរងកីតនាយកោា ននាយកោា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ ....... ៨ 
 ២.២ រចនាសមព័នធរគ្ប់រគ្ងរបស់នាយកោា នមូលនធិិអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ.. ៨ 

 ២.៣ បណាណ ល័យរបស់នាយកោា នមូលនិធអិគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ ............. ៨ 
 ២.៤ អាសយោា នរបស់នាយកោា នមូលនិធអិគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ ............ ៩ 
 ២.៥ របភពមូលនិធិរបស់នាយកោា នមូលនធិិអគ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ ......... ១០ 
 ២.៦ ថវកិាជំនួយដដលនាយកោា នមូលនិធអិគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទបានទទួល  

និងររបីរបាស់ .................................................................................... ១០ 
    

ជាំពូកទ៣ី ព័ត៌ានសតពីីគោលបាំណង គបសកកមម និងកមមវិធីរបសន់ាយកដ្ឋា ន 
មូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ សរាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូប- 
នីយកមមជនបទ .................................................................................................. 

 
១១ 

    

 ៣.១ រោលបណំងរបស់នាយកោា នមូលនធិិអគ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ ........... ១១ 
 ៣.២ របសកកមមរបស់នាយកោា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ .............. ១១ 
 ៣.៣ កមមវធិីរបស់នាយកោា នមូលនធិិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ សរមាប់ 

អភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ ................................................... ១២ 
  ៣.៣.១ កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក ............................... ១២ 
  ៣.៣.២  កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទិតយតាមផទេះ .......................... ១២ 
  ៣.៣.៣  កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសន ី

រៅតំបន់ជនបទ ............................................................... ១២ 
 ៣.៤ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិីរបស់របសកកមមរបស់នាយកោា ន

មូលនិធអិគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ .................................................... ១២ 
  ៣.៤.១ លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររកីរក  ១២ 
  ៣.៤.២  លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយ 

តាមផទេះ ........................................................................... 
 

១៣ 
  ៣.៤.៣  លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់កមមវធិីជួយទុនពរងីក និងដកលមអការ 

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

១៤ 
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ជាំពូកទ៤ី ព័ត៌ានសតពីីវឌ្ឍនភាព សមិទធផល និងការវិភាគ្ពីកមមវិធីនីមួយៗផែល 
បានអនុវតតគដ្ឋយនាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ ........ 

 
១៨ 

    

 ៤.១ កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក ............................................... ១៨ 
  ៤.១.១ វឌឍនភាព សមិទធផល និងការវភិាគ្ពីកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនី 

ដល់រគ្ួសាររកីរក................................................................ 
 

១៨ 
  ៤.១.២  សកមមភាពចុេះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់

រគ្ួសាររកីរក ..................................................................... 
 

២០ 
 ៤.២ កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ (SHS) ២១ 
  ៤.២.១ កមមវធិីរបព័នធ SHS-50Wp ចនំួន 9,240របព័នធ និងរបព័នធ  

SHS-5Wp ចំនួន 2,000 របព័នធ សរបុចំននួ 11,240របព័នធ 
(កមមវធិីឆ្ន ២ំ០១៤) .......................................................... 

 
២១ 

  ៤.២.២  កមមវធិីរបព័នធ SHS-50Wp ចនំួន 11,500របព័នធ និងរបព័នធ 
SHS-5Wp ចំនួន 2,000 របព័នធ សរបុចំននួ 13,500របព័នធ 
(អនុវតតកនុងឆ្ន ២ំ០១៥) ..................................................... ២៣ 

  ៤.២.៣  បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិីរបព័នធ SHS ......................... ២៤ 
 ៤.៣ កមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅ 

តបំន់ជនបទ .................................................................................... ២៥ 
  ៤.៣.១ វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពីកមមវធិីជយួទុនសរមាប់ពរងីក 

និងដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនី រៅតំបន់ជនបទ ...................... 
 

២៥ 
  ៤.៣.២  សកមមភាពចុេះពិនតិយការអនុវតតកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងកី និង

ដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ............................ 
 

២៨ 
    

ឧបសមព័នធទ១ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចនំួនអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានចុេះកិចចសនា តាមរមតតនីមួយៗ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិ ី
ផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ .......................................... 

 
 

៣១ 
    

ឧបសមព័នធទ២ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា  
ចំនួនរគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថម ីនិងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយ
អគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់
រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ....................................................................... 

 
៣២ 

    

ឧបសមព័នធទ៣ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិតាមរមតតនមីយួៗដដលរគ្បដណត ប់ ររកាមថវកិាផតល់រោយ 
អគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនីដល់
រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ....................................................................... 

 
៣៣ 

    

ឧបសមព័នធទ៤ី : ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរក ររកាម
ថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៥ ........ 

 
៣៥ 
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ឧបសមព័នធទ៥ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិបានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 11,240របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ......... ៣៦ 
    

ឧបសមព័នធទ៦ី : ដផនទីបងាា ញពីរមតតបានតរមលងីរបព័នធ SHS ចំនួន 11,240របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ .. ៣៩ 
    

ឧបសមព័នធទ៧ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុេះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយ 
អគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិរីនេះកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ..... 

 
៤០ 

    

ឧបសមព័នធទ៨ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបដវងដមសបណាត ញររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា  
របដវងដមសបណាត ញបានសាងសង់រចួ និងសាថ នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនីមួយៗ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិី
ជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ......................................................................................... 

 
 
 

៤៩ 
    

ឧបសមព័នធទ៩ី : បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិតាមរមតតនីមយួៗដដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗររកាមថវកិាផតល់
រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់
ពរងីក និងដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ............... 

 
៥៦ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី០ : ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងដកលមអ 
ការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និង
ធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់  កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ..................................................... 

 
៧៨ 
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បញ្ជតីារាង 
 

  ទព័ំរ 
តារាងទ១ី : ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កិចចសនា នងិចំននួ

រគ្ួសារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា 
និងធនាោរ អភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរក  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ .................................................................................................... ១៨ 

តារាងទ២ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមិដដលរគ្ួសារជនបទរកីរកបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនីររបី
របាស់ តាមរមតតនមីួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍
អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ................ 

 
១៩ 

តារាងទ៣ី : ព័ត៌មានសតពីីចំននួរបព័នធ SHS ចំននួ 11,240 របព័នធ ដដលបានតរមលីងជូនរគ្សួារជនបទ 
តាមរមតតនមីួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ..................................................................... 

 
២១ 

តារាងទ៤ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 11,240របព័នធ តាមរមតត
នីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ .................................................................................. 

 
២២ 

តារាងទ៥ី : ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបដវងដមសបណាត ញររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដមស 
បណាត ញបាន សាងសង់រចួ តាមរមតតនមីួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា 
និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិជីួយទុនពរងកី និងដកលមអការ 
ផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ .................................................. 

 
២៥ 

តារាងទ៦ី : ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទលួការផគត់ផគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាម 
ថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិីជយួទុន
ពរងីក នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ .................. ២៧ 
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ជាំពូកទី១ 
យទុធសាស្រសត និងផផនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទ និងគោលនគោបាយ 

សតពីថីាមពលកគកើតគ ើងវិញរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា 
 

 

១.១ យទុធសាស្រសត និងផផនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

កនុងរោលបណំងកាត់បនថយភាពរកីរក រលីកកមពស់ករមតិជីវភាពរស់រៅ នងិជំរុញការអភិវឌឍន៍រសដាកចិច
របស់របជាជនរៅតបំន់ជនបទ រាជរោា ភបិាលកមពុជាទទលួសាគ ល់ភាពចបំាច់ រដមីបរីឆលីយតបតរមូវការរេោា រចនា
សមព័នធជាមូលោា នរបស់របជាជនរៅតំបន់ជនបទោច់រសោល។ ការបងកលកខណៈឲ្យទទួលបាននូវរសវាកមមអគ្គិសនី 
ដដលទុកចិតតបានរៅតំបន់ជនបទកនុងនថលដដលអាចទទួលយកបាន គ្ជឺាដផនកមួយដ៏សំខាន់ននររបៀបវារៈរបស់រាជរោា - 
ភិបាលកមពុជា កនុងការអភិវឌឍរសដាកិចច និងរលីកកមពស់ករមតិជីវភាពសងគម។  

អនុវតតតាមររបៀបវារៈខាងរលី រាជរោា ភិបាលកមពុជាតំណាងរោយរកសួងដរ ៉ និងថាមពល ដដលជារកសួង 
ជំនាញបានោក់រចញនូវរោលរៅចំននួ ២ដណំាក់កាល សរមាប់ជំរុញការអភិវឌឍអគ្គិសនភីាវូបនយីកមមជនបទ 
ដូចខាងររកាម៖ 

១. ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមទិាងំអស់ទូទាងំរពេះរាជាណាចរកកមពុជានឹងមានអគ្គសិនីររបរីបាស់ពីរបភពរផសងៗ 
២. ដល់ឆ្ន ២ំ០៣០ ោ៉ងរោច ៧០% ននរគ្ួសារទាងំអស់ទូទាងំរពេះរាជាណាចរកកមពុជានងឹមានអគ្គិសនី
ដដលមានគុ្ណភាពដូចអគ្គិសនីពបីណាា ញជាតិររបីរបាស់។ 

ជាយុទធសាស្រសត រដីមបសីររមចរោលរៅដដលបានោក់រចញខាងរលី រមួមាន ១- អគ្គសិនកីមពុជាទទួលរ៉ាប់រង 
មិតមពំរងីកវសិាលភាពរបព័នធបញ្ជូ នរមតង់សយុងមពស់ (High Voltage - HV) រៅរគ្បដណត ប់រលីរមតតឲ្យបានកាន់ដត 
ររចីនរៅៗ និងរបព័នធផគត់ផគង់តង់សយុងមធយម (Medium Voltage - MV) រៅរគ្បដណត ប់តំបន់ជនបទឲ្យបានកាន់ 
ដតឆ្ង យរៅៗ ២- ពរងីកតំបន់ផគត់ផគង់របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរគ្បដណត ប់តំបន់ជនបទោច់រសោលឲ្យកាន់ដត
ររចីនរៅៗ និង ៣- ផតល់លទធភាពឲ្យអនកវនិិរោគ្ចូលរមួវនិិរោគ្រលីវស័ិយអគ្គសិនីរៅតាមតំបន់ថមីៗ ដដលពុំទាន់
មានការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅរ យី។ 
១.២ គោលនគោបាយសតពីីថាមពលកគកើតគ ើងវិញ 

រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានោក់រចញនូវរោលនរោបាយជាតិ សរមាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយររបី 
ថាមពលករកីតរ ងីវញិចនំួន ៦ចណុំច1 ដូចខាងររកាម៖ 

១. មិតមំមនេះដមនងផតល់រសវាអគ្គសិនីដដលទុកចិតតបាន មានសុវតថិភាព មានផលប៉េះពាល់អវជិជមានតចិតួច 
ដល់បរសិាថ ន នងិតាមនថលដដលអាចទទលួយកបានដល់សរមាប់សេគ្មន៍ជនបទ។ 

២. ផតល់រកបម័ណឌ ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិដដលមានរបសិទធភាព ការរលីកទឹកចិតតរផសងៗ និងបណតុ េះបណាត ល 
ដផនកឯកជន រដីមបឲី្យចូលរមួកនុងការផតល់រសវាអគ្គសិនី រោយររបីថាមពលករកតីរ ងីវញិរៅជនបទ។ 

៣. រធវីសកមមភាពជាអនកសរមួលទីផារ តាមរយៈការរលីកទឹកចិតតរផសងៗ ឲ្យមានសមភាពកនុងការទទួលរសវា 
អគ្គិសនីដដលទុកចិតតបាន មានសុវតថិភាព មានផលប៉េះពាល់អវជិជមានកនុងករមិតតិចតួចដល់បរសិាថ ន និង
តាមនថលដដលអាចទទួលយកបានដល់សេគ្មន៍ជនបទ។ 

                                                           
1 រោលនរោបាយជាតិសរមាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយររបីថាមពលករកីតរ ងីវញិ ដមមករា ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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៤. រលីកទឹកចិតតដល់ការផលិត ការបញ្ជូ ន និងការដចកចយរបកបរោយរបសិទធភាពននអគ្គសិនីដដលររបី 
បរចចកវទិាថាមពលករកីតរ ងីវញិ តាមរយៈការកណំត់តារាងនថលលក់មួយរតមឹរតូវ សមរសបតាម
រោលការណ៍របស់ "ចាប់សតពីីអគ្គិសនីននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា"។ 

៥. ជំរុញការអភិវឌឍរបព័នធអគ្គិសនី រោយររបីរបព័នធថាមពលករកីតរ ងីវញិទាងំឡាយណាដដលមាននថល 
រថាកជាងរគ្សរមាប់សេគ្មន៍រៅតំបន់ជនបទ តាមរយៈការសិការសាវរជាវ សាកលបង និងការ
អភិវឌឍន៍គ្ំរូ ជាដផនកមួយននភារកិចចរបស់រាជរោា ភិបាលរលីបរចចកវទិារបព័នធបណាត ញ និងរបព័នធរទាល។ 

៦. ធានាឲ្យមានធនធានរគ្ប់រោន់ យនតការសាថ ប័នសមរសប និងការបណតុ េះបណាត លនានា រដីមបអីនករកីរក 
មានលទធភាពចូលរមួកនុងការអភិវឌឍន៍អគ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ។ 
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ជាំពូកទី២ 
ព័ត៌ានសតពីីនាយកដ្ឋា នមលូនិធអិគ្គសិនភីាវបូនីយកមមជនបទ 

 
២.១ ការបគងកើតនាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 

មូលនិធិអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា ដំបូងរ យីបរងកីតរ ងីតាមរពេះរាជរកឹតយ
រលម នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុេះនថងទី៤ ដមធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៤  រដីមបជីំរុញការអភិវឌឍអគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ។ កនុង
ឆ្ន ដំំបូងននរបតបិតតកិារការងាររបស់មលួន មូលនិធអិគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទបានររបីរបាស់ថវកិាដដលបានផតល់រោយ 
ធនាោរពិភពរោក ររកាមគ្ររមាងអគ្គិសនភីាវូបនយីកមមជនបទ និងដមសបញ្ជូ ន និងថវកិាបដិភាគ្របស់រាជរោា ភិបាល
កមពុជា។ បនាទ ប់ពីគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ និងដមសបញ្ជូ នបានបញ្ច ប់រៅនថងទី៣១ ដមមករា ឆ្ន ២ំ០១២ និង
ពុំមានថវកិាសរមាប់ដំរណីរការសាថ ប័នរនេះ។ រៅនថងទ២ី២ ដមសីោ ឆ្ន ២ំ០១២ រពេះរាជរកឹតយថមីមួយរទៀតរលម 
នស/រកត/០៨១២/៧៣៤ រធវីវរិសាធនកមមមារតាមលេះននរពេះរាជរកឹតយចស់ រោយរផទរមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទឲ្យសថិតរៅររកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់អគ្គិសនកីមពុជា រដីមបឲី្យកមពុជាមលួនឯងអាចមាច ស់ការបនតរបតិបតតិការការងារ 
របស់មូលនិធអិគ្គិសនីភាវូបនយីកមមជនបទផង និងក៏រៅដតអាចទទួលនូវអំរណាយ និងជំនួយនានាពីខាងររៅមក
ជួយអភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទកមពុជាបានផង។ តាមរពេះរាជរកឹតយថមីរនេះ អគ្គិសនកីមពុជាបានបរងកីតនាយកោា ន 
ថមី2 មួយរៅថា "នាយកោា នមូលនធិអិគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ" បនាទ ប់ពីរនេះរៅកាត់ថា "ម.អ.ជ."។  

រនេះជាជំោនដ៏ធំមយួរបស់រាជរោា ភបិាលកមពុជា កនុងការជំរុញការអភវិឌឍអគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ ដដល 
នឹងទាក់ទាញ និងរលីកទឹកចិតតដផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិរោគ្កនុងការរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ រដីមបជីួយ
ជំរុញការអភិវឌឍរៅតំបន់ជនបទ និងរដមីបអីាចផតល់លទធភាពឲ្យរបជាជនរកីរករៅតំបន់ជនបទកាន់ដតររចីនរគ្សួារ
មានអគ្គិសនីយករៅររបីរបាស់សរមាប់បំភល ឺ របកបរបរអាជីវកមម សិបបកមម និងររបីជាផលរបរោជន៍ដនទរទៀត រដីមបី
រលីកកមពស់ករមតិជីវភាពរស់រៅរបស់របជាពលរដា ក៏ដូចជារដីមបជីាផលរបរោជន៍ទូរៅដល់សងគមជាតិ។ 
២.២ រចនាសមព័នធរគ្ប់រគ្ងរបសន់ាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

ម.អ.ជ. របតិបតតិការរសបតាមលកខនតកិៈរបស់អគ្គសិនកីមពុជា និងមានលកខណៈសងគមកចិច និងមានគ្ណនី
ោច់រោយដ ក។ 
២.៣  បណ្ណា លយ័របសន់ាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

ម.អ.ជ. ក៏មានបណាណ ល័យសរមាប់សាធារណជន ដដលមានបណំងចង់យល់ដឹងពីកមមវធិីរបស់ ម.អ.ជ. 
របាយការណ៍ និងការអភិវឌឍអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរៅកនុងរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

                                                           
2 រសចកតីសររមចរលម ០៨៩៨សសអក.រប ចុេះនថងទី១២ ដមកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការកំណតថ់ាន កអ់ងគភាពមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទកនុងអងគការរលម និងរចនាសមពន័ធរគ្បរ់គ្ងអគ្គិសនីកមពុជា។  
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២.៤  អាសយដ្ឋា នរបសន់ាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

 អាសយោា ន ម.អ.ជ. សថិតរៅអាោររលម២០៥ ផលូវជាតិរលម៥ សងាក ត់គ្ី ូដម៉រតរលម៦ មណឌ បាសសដីកវ 
រាជធានីភនំរពញ។ រគ្េទំព័ររបស់ ម.អ.ជ. គ្ឺ www.ref.gov.kh ។ 

 

 
 

http://www.ref.gov.kh/
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២.៥ របភពមូលនិធិរបសន់ាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

របភពមូលនិធដិល់ ម.អ.ជ. មានដូចខាងររកាម៖       

១. កញ្ច ប់ថវកិាសងគមកិចចដដលបានររោងកនុងបញ្ជ ីនថលលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអំរណាយដនទ
រទៀតរបស់អគ្គិសនីកមពុជា របសិនរបីមាន។ 

២. អំរណាយ និងជំនួយឥតសណំងដដលរបភព និងលកខមណឌ ននការផាល់រតូវបានទទលួការឯកភាពពី
រកសួងដរ ៉នងិថាមពល និងរកសួងរសដាកិចច និងេរិញ្ញវតថុ។ 

៣. ថវកិាពីរាជរោា ភបិាលកមពុជា។  
២.៦ ថវិកាជាំនួយផែលនាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទបានទទួល និងគរបើរបាស ់

 កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ថវកិារបស់ ម.អ.ជ. គ្ឺទទួលបានពីអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ (KfW)។ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ អគ្គិសនីកមពុជាបានផតល់ថវកិាចំនួន ៩ោនដុោល រអារមរកិ សរមាប់ចំណាយរបតិបតតិការរបស់ ម.អ.ជ. 
និងអនុវតតន៍កមមវធិីអភិវឌឍន៍អគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ នងិធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់បានផតល់ថវកិាចំននួ ២,៤៩
ោនដុោល រអារមរកិ សរមាប់អនុវតតន៍កមមវធិីអភិវឌឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ សរុបចំនួន ១១,៤៩ោនដុោល រ
អារមរកិ។ កមមវធិីទាងំ៣រនេះ រមួមាន៖ ១-កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក ២-កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលឺ
រពេះអាទិតយតាមផទេះ នងិ៣-កមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ។  
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ជាំពូកទី៣  
ព័ត៌ានសតពីីគោលបាំណង គបសកកមម និងកមមវិធីរបសន់ាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គសិន ី

ភាវូបនីយកមមជនបទ សរាបអ់ភវិឌ្ឍនអ៍គ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ 
 

៣.១ គោលបាំណងរបសន់ាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ  

រោលបណំងរបស់ ម.អ.ជ.3 មានដូចខាងររកាម៖ 

១. ជំរុញឲ្យមានសមធម៌កនុងការទទួលរសវាកមមអគ្គសិន ី រោយជួយឲ្យរបជាជនរៅជនបទបានទទួល 
អគ្គិសនរីរបរីបាស់តាមនថល ដដលអាចជាវបានសរមាប់រសដាកិចច សងគម និងលំរៅោា ន រមួចំដណកកាត់
បនថយភាពរកីរក។  

២. ជំរុញ និងរលីកទកឹចិតាដផនកឯកជនឲ្យចូលរមួវនិិរោគ្រធវីរសវាកមមអគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ របកប
រោយចីរភាព ជាពិរសសកនុងការអនុវតាបរចចកវទិាថមី និងថាមពលករកីតរ ងីវញិ ដដលមានលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជជកមមសមរសប។ 

៣.២ គបសកកមមរបសន់ាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 

ម.អ.ជ. មានរបសកកមម ដូចខាងររកាម៖ 

១. ជរមុញវសិាលភាពអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរបកបរោយសមភាព រោយសរមួលឲ្យរបជាពលរដា
ជនបទទទួលបានអគ្គិសនីររបរីបាស់ជាលកខណៈរសដាកិចច សងគមកចិច នងិរគ្ួសារ។ 

២. ផតល់ការោរំទដល់ការររៀបចំ និងអនុវតតគ្ររមាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 
៣. ផតល់ការោរំទ និងជយួសរមលួដល់រគ្ួសាររកីរករស់រៅតបំន់ជនបទ អាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនត  
អគ្គិសនពីីរបព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនី រោយការផតល់របាក់កមចីអនុររោេះោម នការរបាក់។ 

៤. ផតល់ការោរំទ និងជួយសរមលួឲ្យរគ្ួសារជនបទរស់រៅតំបន់ោច់រសោលដដលដមសបណាា ញអគ្គិសន ី
មិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុងរយៈរពលយូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនីររបីរបាស់តាមរយៈរបព័នធថាមពល 
ពនលរឺពេះអាទិតយតាមផទេះ។ 

៥. ផតល់ការោរំទ នងិជួយសរមលួឲ្យអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ដដលមានអាជាា ប័ណណ
រសបចាប់ អាចមានទុនសរមាប់រធវីការវនិិរោគ្ពរងីករេោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនឲី្យរពញដដន
អាជាា ប័ណណដចកចយរបស់មលួន រដីមបឲី្យរបជាពលរដារគ្ប់រគ្សួារអាចភាជ ប់ចរនតររបរីបាស់តាមលទធភាព
របស់មលួន។ 

៦. ជរមុញការរធវីពាណិជជកមមបរចចកវទិាថាមពលករកតីរ ងីវញិ ដដលរតូវបានទទលួសាគ ល់ជាលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជជកមម។ 

អារស័យនឹងលកខមណឌ ថវកិាដដល ម.អ.ជ. ទទួលបានពីរបភពរផសងៗ ម.អ.ជ. នឹងររបីរបាស់ឲ្យអស់លទធភាព 
នូវធនធានដដលមលួនមាន រដីមបសីររមចឲ្យបាននូវរបសកកមមខាងរលី។  
  

                                                           
3 មារតា៣ ននរពេះរាជរកឹតយរលម នស/រកត/១២០៤/០៤៨ ចុេះនថងទី៤ ដមធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីការបរងកីតសាថ បន័ ម.អ.ជ.។ 
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៣.៣ កមមវិធីនាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ សរាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនី 
ភាវូបនីយកមមជនបទ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ម.អ.ជ. បានអនុវតតកមមវធិីចំននួ៣ ដូចខាងររកាម៖ 

៣.៣.១ កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ជឺួយដល់រគ្ួសាររកីរករស់រៅតំបន់ជនបទ រដីមបឲី្យរគ្សួាររកីរករស់រៅតបំន់  
ជនបទអាចទទួលបានការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីពរីបព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនី រោយការផតល់ឥណទានអនុររោេះោម នការរបាក់ 
ឲ្យរគ្ួសារជនបទមចីយករៅ៖ ១- បង់នថលភាជ ប់ចរនតឲ្យអនកផគត់ផគង់ ២- បង់នថលរបាក់កក់ឲ្យអនកផគត់ផគង់ ៣- ចំណាយរលីការ 
ទិញ និងរាយដមសពីចណុំចភាជ ប់ចរនតមកដល់ផទេះរបស់មលួន នងិ៤- ចំណាយរលីការររៀបចដំមសបណាត ញ និងឧបករណ៍
អគ្គិសនកីនុងផទេះ រដីមបតីភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីចូលផទេះ។  

៣.៣.២ កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ  

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ឺជួយសរមលួឲ្យរគ្ួសារជនបទរស់រៅតំបន់ោច់រសោល ដដលដមសបណាា ញ
អគ្គិសនមីិនទាន់អាចពរងីករៅដល់កនុងរយៈរពលយូរ អាចទទួលបានអគ្គិសនីររបីរបាស់តាមរយៈរបព័នធថាមពលពនល ឺ
រពេះអាទតិយតាមផទេះ។  

៣.៣.៣ កមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

រោលបណំងននកមមវធិីរនេះ គ្ជឺួយសរមលួឲ្យអនកផគត់ផគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ដដលមានអាជាា ប័ណណ 
រសបចាប់ អាចមានទុនសរមាប់វនិិរោគ្ពរងីក នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនឲី្យរពញដដនអាជាា ប័ណណដចកចយ
របស់មលួន រដមីបឲី្យរបជាពលរដារគ្ប់រគ្ួសារអាចមានភាជ ប់ចរនតររបីរបាស់តាមលទធភាពរបស់មលួន។ 
 ៣.៤ លកខណៈវិនិចឆ័យសរាប់ការអនុវតតកមមវិធីរបសន់ាយកដ្ឋា នមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម

ជនបទ  

៣.៤.១ លកខណៈវនិចិឆ័យសរមាប់កមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់សេរោសអគ្គសិនីជនបទ នងិរគ្សួារជនបទសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិីផតល់អគ្គសិនី 
ដល់រគ្ួសាររកីរក មានដូចខាងររកាម៖ 

ក. លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់សេរោសអគ្គសិនជីនបទ 

 មានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនីរចញរោយអាជាា ធរអគ្គសិនីកមពុជា នងិអាជាា ប័ណណ 
មានអាណតតោ៉ិងតិច ៥ឆ្ន ។ំ 

 អនុវតតរៅតបំន់ជនបទ នងិទទលួការផគត់ផគង់អគ្គសិនពីីរបព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 មានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវពីការរធវអីាជីវកមមអគ្គិសន។ី 
 យល់រពមរបមូលរបាក់បង់សងរលំស់ និងរផទរចូលគ្ណនីរបស់ ម.អ.ជ. តាមរពល 
កំណត់។ 

 យល់រពមទទួលមុសរតូវចំរពាេះរគ្ួសារជនបទដដលពុំបង់របាក់សងមក ម.អ.ជ. វញិ 
រលីកដលងដតមានការឯកភាពពី ម.អ.ជ. ឲ្យលុបបណុំល។ 

 យល់រពមអនុវតត៖ ១- កិចចសនារវាង ម.អ.ជ. នងិអនកកាន់អាជាា ប័ណណ  កនុងការររបីរបាស់ 
ឥណទានអនុររោេះោម នការរបាក់ ២-កិចចសនាមចឥីណទានអនុររោេះពី ម.អ.ជ. 
សរមាប់តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនរីដីមបរីរបីរបាស់  ៣-រោលការណ៍សរមាប់អនុវតតកនុងការ
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ផតល់ឥណទានអនុររោេះដល់រគ្ួសាររកីរករៅជនបទ សរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី
និងឯកសារចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

ម. លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់រគ្សួារជនបទ 

 រគ្ួសារជនបទពុំទាន់តភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនី។ 
 រគ្ួសារជនបទមានបំណងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសន ី ដដលរស់រៅកនុងតំបន់មានការផគត់ផគង់
អគ្គិសនីពីរបព័នធបណាត ញជាត។ិ 

 មានលំរៅោា នឋតិរឋរ និងមានសុវតថិភាពសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិន។ី 
 យល់រពមសងរលំស់របចដំមកនុងរយៈរពលោ៉ងយូរ ៣៦ដម។ 
 ឥណទានអនុររោេះោម នការរបាក់ គ្ឺមិនរលសីព ី480,000 ររៀល កនុង១រគ្ួសារ។  
 យល់រពមអនុវតត៖ ១-កិចចសនាមចីឥណទានអនុររោេះពី ម.អ.ជ. សរមាប់តភាជ ប់ចរនត
អគ្គិសនី រដីមបរីរបីរបាស់ ២-រោលការណ៍សរមាប់អនុវតតកនុងការផតល់ឥណទានអនុររោេះ
ដល់រគ្ួសាររកីរករៅជនបទសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនី និងឯកសារចបំាច់ពាក់
ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

៣.៤.២ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិរីបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយតាមផទេះ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់អនុវតតកមមវធិីរនេះ មានដូចខាងររកាម៖  

ក.  ទញិ-លក់កនុងរកបម័ណឌ អនុររោេះដល់រគ្សួារជនបទ សរមាប់របព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទតិយ 
តាមផទេះ អានុភាព ៥០វ៉ាត់  

 តំបន់ជនបទោច់រសោល ដដលដមសបណាា ញអគ្គសិនមីិនទាន់អាចពរងកីរៅដល់ កនុង 
រយៈរពលយូរ និងជាតំបន់ពុំមានដផនការពរងីកដមសបណាត ញរៅដល់ោ៉ងតិច ៥ឆ្ន  ំ
ខាងមុម។ 

 លក់ និងតរមលីងរបព័នធដល់រគ្សួារជនបទ និងវតតអារាមរៅតំបន់ជនបទទូទាងំរបរទស 
កមពុជា។ លក់ និងតរមលីងឲ្យកនុង ១រគ្ួសារ ១របព័នធ ឬវតតអារាមមួយ ១របព័នធ។ 

 ផតល់របាក់ឧបតថមភធនចំនួន ១០០ដុោល រអារមរកិ កនុង១របព័នធ ដល់អនកទិញ រដីមបី
ជួយកាត់បនថយការទូទាត់នថលទញិរបព័នធមួយដផនក។ 

 អនកទិញរតូវបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធ (តនមលសល់ ជានថលរៅសល់បនាទ ប់ពីកាត់បនថយ
របាក់ឧបតថមភធន ១០០ដុោល រអារមរកិ កនុង១របព័នធ) មក ម.អ.ជ. វញិកនុងរយៈរពល 
៤ឆ្ន ។ំ ចំរពាេះវតតអារាម គ្ឺតរមូវឲ្យបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធផ្តត ច់ដតមតង។ ររកាយ
រពលបង់សងរគ្ប់ចំននួ របព័នធរនេះនឹងកាល យជាកមមសិទធិរបស់អនកទិញ។ 

 អនកទិញអាចររជីសររសីជររមសីបង់តនមលសល់នននថលរបព័នធ កនុងចំរណាមជររមីសចំនួន
៣ គ្ឺ៖ ជររមីស ទី១-បង់រគ្ប់ចំនួនដតមាងននតនមលសល់ ឬជររមីសទី២-បង់សងរលំស់
តនមលសល់ររៀងរាល់ ៦ដមមាង រេូតដល់រគ្ប់ចំនួនសរមាប់រយៈរពល ៤ឆ្ន  ំឬជររមីស
ទី៣- បង់សងរលំស់តនមលសល់ររៀងរាល់ ២ដមមតង រេូតដល់រគ្ប់ចនំួនសរមាប់រយៈ
រពល ៤ឆ្ន ។ំ  

 ពុំតរមូវឲ្យអនកទិញបង់របាក់ជាមុនរ យី។ ការបង់របាក់រលីកទី១ គ្ឺរតូវបង់រៅនថង
ោក់ឲ្យដំរណីរការររបីរបាស់របព័នធដដលបានតរមលីង។ ការបង់រនេះ គ្ឺរតូវបង់ឲ្យអនកលក់ 
ឬឲ្យតំណាងរសបចាប់របស់អនកលក់។ 
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 ការបង់រលំស់រនេះ ពុំរតូវបានអនុញ្ញ តឲ្យគ្តិការរបាក់រ យី។  
 អនកទិញរតូវយល់រពមអនុវតតកចិចសនា នងិឯកសារផលូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
 ការដឹកជញ្ជូ នពីឃ្ល ងំរៅតរមលងី ការតរមលីង ការរបមូលរបាក់សងរលំស់ និងការដថទាំ
របព័នធដល់ទីតាងំ អនកទិញ អនុវតតតាមរយៈរកុមេុ៊នកនុងរសកុមួយ។ 

ម.  ផតល់ជាអរំណាយដល់រគ្សួាររករីករស់រៅតបំន់ោច់រសោល សរមាប់របព័នធថាមពលពនលឺ
រពេះអាទតិយតាមផទេះ អានុភាព ៥វ៉ាត់។  

៣.៤.៣ លកខណៈវនិចិឆយ័សរមាប់កមមវធិជីយួទុនពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់ការអនុវតតកមមវធិរីនេះដចករចញជា ៣តំបន់ ដផអករលដីង់សុីរតរបជាពលរដា 
ដូចខាងររកាម៖ 

តបំន់ទ១ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅររចនី ដដលមានរបសទិធភាពរសដាកចិច  

ម.អ.ជ. ផតល់ការធានារលីការមចីឥណទានពីធនាោរកនុងរសុករបស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណអគ្គិសនីរៅ 
តំបន់ជនបទ រដីមបយីករៅវនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍការផគត់ផគង់អគ្គិសនីឲ្យរពញដដនអាជាា ប័ណណ 
ដចកចយរបស់មលួន។  

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី១ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោ៉ិងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចរីបាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវ រលីការរធវអីាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. របាក់កមចីរនេះសរមាប់ដតការវនិិរោគ្រលរីេោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ 
ដដលភាជ ប់ពីរបព័នធបណាត ញជាតិ ឬការផគត់ផគង់អគ្គិសនីពីរបព័នធបណាត ញរទាល។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចររបីរបាស់របាក់កមចរីនេះ សរមាប់វនិិរោគ្រលីរេោា រចនាសមព័នធ
ផគត់ផគង់អគ្គសិនតីង់សយុងមធយម (Medium Voltage - MV) និងតង់សយុងទាប (Low 
Voltage - LV) កនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន ទាងំសរមាប់ការអភិវឌឍរេោា រចនាសមព័នធ 
អគ្គិសនីថមី និងទាងំសរមាប់ការដកលមអរេោា រចនាសមព័នធអគ្គសិនីដដលមានរសាប់ រៅ
កនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវយល់រពមចុេះកិចចសនា និងឯកសារផលូវចាប់នានាជាមួយអគ្គិសនី
កមពុជាសរមាប់ការធានារលកីារមចីរបាក់ពីធនាោរ និងជាមួយធនាោរសរមាប់ការមចីរបាក់។ 

៦. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានការឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជារលីលកខមណឌ  ដដលមលួន 
រតូវអនុវតតន៍ជាមួយអគ្គិសនីកមពុជាកនុងកិចចសនាធានាការមចីរបាក់ពីធនាោរ រាប់ទាងំការ
យល់រពមរផទរអាជាា ប័ណណឲ្យអគ្គិសនីកមពុជា កនុងករណីដដលមលួនមនិបានសងរបាក់តាម
ការកំណត់។ 

៧. របភពថវកិា គ្ឺពធីនាោរកនុងរសុក។ 
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តបំន់ទ២ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅមធយម ដដលការរធវអីាជវីកមមផគត់ផគង់អគ្គសិនអីាចពុំ
ចរំណញ របសនិរបអីនកផគត់ផគង់អគ្គសិនរីតវូបង់ការរបាក់រលរីដមីទុនវនិរិោគ្ 

ម.អ.ជ. ផតល់ថវកិាជួយទុនោម នការរបាក់សរមាប់វនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ 
តំបន់ជនបទដដលមានដង់សុីរតរបជាពលរដារស់រៅមធយម។ 
លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី២ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោ៉ិងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចរីបាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវ រលីការរធវអីាជីវកមម
អគ្គិសន។ី 

៣. របាក់កមចីរនេះ សរមាប់ដតវនិរិោគ្រលកីារអភិវឌឍរេោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទដដលផគត់ផគង់អគ្គសិនពីីរបព័នធបណាត ញបុ៉រណាណ េះ។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចររបីរបាស់របាក់កមចីរនេះ សរមាប់វនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍរេោា -
រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គសិនី MV និង LV រៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន ទាងំសរមាប់
ការអភិវឌឍរេោា រចនាសមព័នធអគ្គសិនីថមី និងទាងំសរមាប់ការដកលមអរេោា រចនាសមព័នធ
អគ្គសិនីដដលមានរសាប់រៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវោក់ពាកយរសនីសុំរបាក់កមចីរនេះ ពី ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់ជាមួយ
នូវ (i)- ដផនការអភិវឌឍន៍គ្ររមាងលមអតិ (ii)- បញ្ជ ីប៉ាន់សាម នតនមលសមាភ រៈអគ្គសិនសីរមាប់ 
ការអភិវឌឍគ្ររមាង (iii)- ចាប់ចមលងឯកសារអាជាា ប័ណណ និងការដកសរមួលពាក់ព័នធ
ទាងំអស់ (iv)- របាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ-បញ្ជ ីអចលនរទពយ នងិរដមីទុនដដលបាន 
វនិិរោគ្រលីរេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនី (v)- លិមិតរសនីសុកំារឯកភាពពអីាជាា ធរអគ្គិសនី
កមពុជា កនុងការរផទរអាជីវកមមអគ្គិសនីដដលមានកនុងអាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គិសនកីមពុជា កនុង
ករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណមិនបានសងរបាក់ ដូចមានកនុងកចិចសនារវាង ម.អ.ជ. និងអនក
កាន់អាជាា ប័ណណ និង (vi)- ឯកសារដនទរទៀតដដល ម.អ.ជ. តរមូវឲ្យអនកកាន់អាជាា ប័ណណផតល់ 
សរមាប់ការពិនិតយរលសីំរណីសុំរបាក់កមចីរនេះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនីសុំ និងអនុម័តពចីំនួនទឹករបាក់កមចីសមរសប ដដលរតូវផតល់ឲ្យ
តាមដណំាក់កាលនីមយួ  ៗនងិចុេះេតថរលខារលីកចិចសនាសរមាប់ការទូទាត់របាក់ នងិការ 
សងរបាក់មកវញិ រោយរធវីការពិររោេះរោបល់ជាមួយអាជាា ធរអគ្គសិនីកមពុជា។ ចំនួន
ទឹករបាក់កមចីរនេះមនិរលសីព ី300,000 (បីរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ។ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
រតូវរចញរដីមទុនវនិិរោគ្រលគី្ររមាងោ៉ងតិច 20% នននថលរដីមវនិិរោគ្រលីគ្ររមាង។ 
ម.អ.ជ. រតូវមានការឯកភាពពីអាជាា ធរអគ្គសិនកីមពុជារលលីកខមណឌ នានា កនុងការរផទរ
អាជាា ប័ណណរបស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គិសនកីមពុជា កនុងករណីអនកមចមីិនបានសង 
របាក់តាមការកំណត់ ដដលអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានឯកភាព ដូចមានកនុងកិចចសនារវាង 
ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណណ។ 

៧. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវោក់ពាកយរសនីសុំមក ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់នូវរបាយការណ៍
វឌឍនភាពមកជាមួយ រដីមបរីសនីសុំទូទាត់របាក់កមចីរនេះ។ ម.អ.ជ. រផទៀងផ្តទ ត់វឌឍនភាព
ការងារ និងរធវីការផតល់តាមដណំាក់កាលៗ រោយដផអករលីវឌឍនភាពការងារ។ ម.អ.ជ. 
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រតូវរចញលិមិតទទួលសាគ ល់ពីចំនួនទឹករបាក់កមចីដដល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវញិ រៅ
រពលអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានបង់រលំស់សងរបាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិរគ្ប់ចំនួន។ 

៨. របាក់កមចីដដលបានផតល់ររកាមយនតការរនេះ ពុំមានគ្ិតការរបាក់រ យី។ 
៩. ចំនួនទកឹរបាក់ឲ្យមចីរនេះ គ្ឺមនិរលីសព ី 300,000 (បីរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ កនុង ១ 

គ្ររមាង។ អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចរសនីសុអំនុវតតគ្ររមាងថមីរទៀតបាន រពលចបំាច់។ 
១០. ករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណមានអាជាា ប័ណណរេយី ចំនួនទឹករបាក់កមចីរនេះ គ្ឺមិនរលីសពី 

50% ននតនមលរេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនីដដលមានរសាប់របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ  រោង
តាមការវាយតនមលរបស់ អាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា។ កនុងករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណថមី ចនំនួ
ទឹករបាក់កមចី គ្ឺមនិរលសីព ី 60% ននតនមលរេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនី ដដលបានរសនីសុំ
របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមការវាយតនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា។ 

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

១២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវយល់រពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកសារផលូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
១៣. របភពថវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលម៉ឺង់។ 

តបំន់ទ៣ី- តបំន់មានរបជាពលរដារស់រៅតចិតចួ ដដលការរធវអីាជវីកមមផគត់ផគង់អគ្គសិនមីនិចរំណញ 
លុេះរតាដតមានការផតល់របាក់ឧបតថមភធនមយួដផនក រលរីដមីទុនវនិរិោគ្រេោា រចនា 
សមព័នធអគ្គសិន ី

ម.អ.ជ. ផតល់របាក់ឧបតថមភធនមួយដផនកពីរលថីវកិាជួយទុនោម នការរបាក់សរមាប់ពរងីក និងដក
លមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទ។ ទកឹរបាក់សរុបទាងំរបាក់ឧបតថមភ នងិថវកិាជយួទុន
ោម នការរបាក់ រៅថា "របាក់ជំនួយ"។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសរមាប់តំបន់ទី៣ មានដូចខាងររកាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានអាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ដដលមានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណណរតូវមានអាណតតោ៉ិងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលបររិចឆទមចរីបាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវមានការកត់រតារបាយការណ៍គ្ណរនយយរតឹមរតូវរលីការរធវអីាជីវ-
កមមអគ្គិសន។ី 

៣. របាក់ជំនួយរនេះ សរមាប់ដតវនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍរេោា រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទ ដដលផគត់ផគង់អគ្គិសនីពរីបព័នធបណាត ញជាតបុ៉ិរណាណ េះ និងដដលរតូវបានវាយ
តនមល រោយ ម.អ.ជ. ថាជាតំបន់អនុររោេះ។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណណអាចររបីរបាស់របាក់ជំនួយរនេះ សរមាប់វនិិរោគ្រលីការអភិវឌឍរេោា -
រចនាសមព័នធផគត់ផគង់អគ្គិសនី MV និង LV រៅកនុងដដនអាជាា ប័ណណរបស់មលួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវោក់ពាកយរសនីសុំរបាក់ជនំួយពី ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់ជាមួយនូវ 
(i)- ដផនការអភិវឌឍគ្ររមាងលមអិត (ii)- បញ្ជ ីប៉ាន់សាម នតនមលសមាភ រៈអគ្គិសនីសរមាប់ការ
អភិវឌឍគ្ររមាង (iii)- ចាប់ចមលងឯកសារអាជាា ប័ណណ និងការដកសរមួលពាក់ព័នធទាងំអស់ 
(iv)- របាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ-បញ្ជ ីអចលនរទពយ និងរដីមទុនដដលបានវនិរិោគ្
រលីរេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនី (v)- លិមិតរសនីសុកំារឯកភាពពីអាជាា ធរអគ្គិសនីកមពុជា កនុង 
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ការរផទរអាជីវកមមអគ្គសិនីដដលមានកនុងអាជាា ប័ណណឲ្យរៅអគ្គសិនកីមពុជា កនុងករណីអនក
កាន់អាជាា ប័ណណមិនបានសងរបាក់ ដូចមានកនុងកិចចសនារវាង ម.អ.ជ. និងអនកកាន់
អាជាា ប័ណណ និង (vi)- ឯកសារដនទរទៀតដដល ម.អ.ជ. តរមូវឲ្យអនកកាន់អាជាា ប័ណណផតល់ 
សរមាប់ការពិនិតយរលសីំរណីសុំរបាក់ជំនួយរនេះ។   

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

៧. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវោក់ពាកយរសនីសុមំក ម.អ.ជ. រោយមានភាជ ប់នូវរបាយការណ៍វឌឍន- 
ភាពមកជាមួយ រដីមបរីសនសុីំទូទាត់របាក់ជំនួយ។ ម.អ.ជ. រផទៀងផ្តទ ត់វឌឍនភាពការងារ និង
រធវីការផតល់តាមដំណាក់កាលៗ រោយដផអករលីវឌឍនភាពការងារ។ ម.អ.ជ. រតូវរចញលិមិត 
ទទួលសាគ ល់ពីចំនួនទឹករបាក់កមចីដដល ម.អ.ជ. បានទទលួមកវញិ រៅរពលអនកកាន់
អាជាា ប័ណណបានបង់រលំស់សងរបាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិរគ្ប់ចនំួន។ ទឹករបាក់ដដល ម.អ.ជ. 
បានឧបតថមភរៅកនុងរបាក់ជំនយួរនេះ មនិតរមូវឲ្យសងវញិរទ។ 

៨. របាក់កមចីដដលបានផតល់ររកាមយនតការរនេះ ពុំមានគ្ិតការរបាក់រ យី។ 
៩. ចំនួនទឹករបាក់ជំនួយ គ្ឺមិនរលសីព ី300,000 (បីរយពាន់) ដុោល រអារមរកិ កនុង ១គ្ររមាង។ 

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

30% ននតនមលគ្ររមាង និងចនំួនទឹករបាក់កមចី គ្ឺមិនរលីសពី 50% ននតនមលរេោា រចនា-
សមព័នធអគ្គិសនដីដលមានរសាប់របស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមការវាយតនមលរបស់
អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ កនុងករណីអនកកាន់អាជាា ប័ណណថមី ចំនួនទកឹរបាក់ឧបតថមភធន គ្ឺ
មិនរលសីព ី30% ននតនមលគ្ររមាង នងិចំននួទឹករបាក់កមចី គ្ឺមិនរលសីព ី50% ននតនមល
រេោា រចនាសមព័នធអគ្គិសនីដដលបានរសនសុីំរបស់អនកកាន់អាជាា ប័ណណ រោងតាមការវាយ
តនមលរបស់អាជាា ធរអគ្គិសនកីមពុជា។ 

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

១២. អនកកាន់អាជាា ប័ណណរតូវយល់រពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកសារផលូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
១៣. របភពថវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលម៉ឺង់។ 
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ជាំពូកទី៤ 
ព័ត៌ានសតពីីវឌ្ឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពីកមមវធិីនីមយួៗផែលបានអនវុតត

គដ្ឋយនាយកដ្ឋា នមលូនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ 
 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ម.អ.ជ. បានទទួលថវកិាពីរបភពចនំួន២៖ អគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់។ 
ជាមួយនឹងថវកិារនេះ ម.អ.ជ. បានយកមកអនុវតតន៍កមមវធិអីភិវឌឍន៍អគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទចំនួន៣ រមួមាន៖ 
១-កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរក ២-កមមវធិីរបព័នធថាមពលពនលរឺពេះអាទិតយតាមផទេះ នងិ៣-កមមវធិីជយួទុន
សរមាប់ពរងីក នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ។ 
៤.១ កមមវិធីផតលច់រនតអគ្គិសនីែលរ់គ្ួសាររកីរក 

៤.១.១ វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពកីមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ម.អ.ជ. បានចុេះកិចចសនាចំនួន៧ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៥ (អនកកាន់អាជាា ប័ណណ
ចំនួន២បានអនុវតតកចិចសនាមាន ក់ចំននួ២) សរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតថមដីល់រគ្ួសារជនបទ រមួមាន៖ បានចុេះកិចចសនា
ចំនួន២ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំនួន២ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងបានចុេះកិចចសនាចំននួ៥ ជា
មួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំននួ៣ (អនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំនួ២បានអនុវតតកិចចសនាមាន ក់ចំនួន២) ររកាមថវកិាផតល់
រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលម៉ឺង់។ ចនំួនរគ្ួសារជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីររកាមកិចចសនាទាងំ៧ មានចំនួន 
1,164 រគ្ួសារ។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុេះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរ
អភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីរនេះកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី។ 

កិចចសនាទាងំ៧ ខាងរលី បានអនុវតតទទួលបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុងរយៈរពលកិចចសនាននកិចចសនា។ 
ព័ត៌មានសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កិចចសនា និងចំនួនរគ្សួារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមី
តាមរមតតនីមយួ  ៗររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីរនេះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 
មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ១ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ១ី៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួរគ្សួារជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា នងិចនំនួរគ្សួារ
ជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថមតីាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

ល.រ រមតត ចនំនួរគ្សួារជនបទររោង 
តភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា 

(រគ្សួារ) 

ចនំនួរគ្សួារជនបទ 
បានតភាជ ប់ចរនតថម ី
(រគ្សួារ)  

ររកាមថវកិាផតល់
រោយអគ្គសិនី
កមពុជា 

ររកាមថវកិាផតល់
រោយធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ 

ររកាមថវកិាផតល់
រោយអគ្គសិនី
កមពុជា 

ររកាមថវកិាផតល់
រោយធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ 

១ បាត់ដំបង - 200 - 200 
២ កំពង់ធ ំ - 103 - 103 
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៣ រករចេះ 110 108 110 108 
៤ តាដកវ - 140 - 140 
៥ សាវ យររៀង 253 250 253 250 
 សរុប 363 801 363 801 

សរុបរមួ 1,164 1,164 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពចីំនួនរគ្សួារជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា ចំនួនរគ្ួសារជនបទបាន
តភាជ ប់ចរនតថមី និងសាថ នភាពបចចុបបនន ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិី
រនេះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ២ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ រគ្ួសារជនបទបានទទលួផលរោយផ្តទ ល់ ររកាមកមមវធិីរនេះមានចំននួ 1,164 រគ្ួសារ។ តាម
របាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរងកតចរនាល េះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសសកនុង១រគ្ួសាររៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូរចនេះចនំួនរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្តទ ល់ពីកមមវធិីរនេះ គ្ចឺំនួន 5,354 នាក់។ 

កមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរករនេះ ផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ងខាល ងំដល់រគ្សួាររៅតំបន់ជនបទ 
បានទទួលចរនតអគ្គិសនីររបីរបាស់។  

បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិីរនេះ រគ្សួារជនបទបានរធវីចំណាករសុក នងិរសវាករមិនចង់សងជនំសួ 
រពលអនកមចីពុសំងរបាក់កមចីសរមាប់ការតភាជ ប់ចរនតរនេះ។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមដិដលរគ្ួសារជនបទរកីរកបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីររបីរបាស់ តាមរមតតនីមួយៗ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីរនេះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូន 
កនុង តារាងទ២ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ២ី៖ ចនំនួភូមសិរុប នងិចនំនួភូមដិដលរគ្សួារជនបទរករីកបានតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនរីរបរីបាស់ តាម
រមតតនមីយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមម
វធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប 
(ជរំរឿន) 

ចនំនួភូមរិគ្បដណត ប់ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយ 
អគ្គសិនកីមពុជា 

ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ 

១ បាត់ដំបង 799 - 11 
២ កំពង់ធ ំ 738 - 3 
៣ រករចេះ 250 11 14 
៤ តាដកវ 1,118 - 7 
៥ សាវ យររៀង 690 24 32 

សរុប 3,595 35 67 

សរុបរមួ 

102   
 (កនុងចំរណាម 102ភូមិ មាន ២៥ភូមិ បានអនុវតតកមមវធិី
ទាងំ២ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងថវកិាផតល់

រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់រតួតោន ) 
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បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិតាមរមតតនីមយួៗដដលរគ្បដណត ប់ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍
អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិរីនេះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៣ី។ 

ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គិសនដីល់រគ្ួសាររកីរក ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនី
កមពុជា នងិធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៤ី។ 

៤.១.២ សកមមភាពចុេះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក  

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិីផតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្ួសាររកីរកឲ្យរបរពឹតតរៅរបកបរោយតមាល ភាព នងិ
រតឹមរតូវ និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុេះរផទៀងផ្តទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនថីមីដល់រគ្សួារជនបទរគ្ប់រសវាករទាងំអស់ ដដល 
បានអនុវតតកមមវធិីរនេះ។ រូបភាពសកមមមួយចំនួនសតីពីការចុេះរផទៀងផ្តទ ត់ការតភាជ ប់ចរនតអគ្គិសនីថមដីល់រគ្ួសារជនបទ 
មានបងាា ញជូនដូចខាងររកាម។ 

រូបភាពចុេះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក 
របស់រោក ខាន់ សុដីដន (គ្ររមាងទ៣ី) កាន់អាជាា ប័ណណរលម ២៦៨អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិន ី

រៅដផនកមលេះននរសកុកពំង់ររាទិ៍ នងិរសកុចស្រនាទ  រមតតសាវ យររៀង 
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៤.២ កមមវិធីរបព័នធថាមពលពនលឺរពះអាទិតយតាមផទះ  (SHS) 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ម.អ.ជ. បានអនុវតតន៍កមមវធិីរបព័នធ SHS ចំនួន២ របរភទ រមួមាន៖ របព័នធ SHS-50Wp 
និងរបព័នធ SHS-5Wp។ របព័នធ SHS-50Wp សរមាប់លក់ និងតរមលីងជូនរគ្ួសារជនបទរៅតំបន់ោច់រសោល។ 
ចំរពាេះរបព័នធ SHS-5Wp ផតល់ជាអំរណាយ និងតរមលីងជូនរគ្ួសារជនបទរៅតំបន់ោច់រសោល។ យនតការ និង
លកខណៈវនិិចឆ័យលមអិតសរមាប់កមមវធិីរបព័នធ SHS មានដចងកនុងជពូំកទី៣ ចណុំច ៣.៤.២ ខាងរលី។ 

៤.២.១ កមមវធិរីបព័នធ SHS-50Wp ចនំនួ 9,240 របព័នធ នងិរបព័នធ SHS-5Wp ចនំនួ 2,000 របព័នធ 
សរុបចនំនួ 11,240 របព័នធ (កមមវធិអីនុវតតន៍សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៤) 

កមមវធិីរបព័នធ SHS-50Wp ចនំួន 9,240 របព័នធ និងរបព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 2,000 របព័នធ សរុបចំនួន 
11,240 របព័នធ ដំបូងរ យីកមមវធិីរនេះររោងអនុវតតន៍កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ បុ៉ដនតរោយសារការយតឺោ៉វចំរពាេះការដំរណីរការ 
លទធកមម រេតុរនេះរេយីរទបីការតរមលីងរបព័នធ SHS ររកាមកមមវធិីរនេះ បានអនុវតតកនុងឆ្ន ២ំ០១៥។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ម.អ.ជ. បានតរមលីងរបព័នធ SHS-50Wp ចំនួន 9,240 របព័នធ និងរបព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 
2,000 របព័នធ ដល់រគ្ួសារជនបទរៅតំបន់ោច់រសោល។ រដីមបជីួយសរមលួដល់អនកទិញរបព័នធយករៅររបីរបាស់ 
និងធានាថារបព័នធដដលបានទញិ ដំរណីរការជារបរកតី និង រដីមបរីបមូលថវកិាសងរលំស់ពីអនកទិញ អគ្គសិនកីមពុជា
បានចុេះកចិចសនាជាមយួរកុមេុ៊ន B.N.P. Power Green (Cambodia) សរមាប់ផតល់រសវាកមមដឹកជញ្ជូ ន តរមលីង របមូល 
របាក់សងរលំស់ និងដថទារំបព័នធ SHS ចំនួន 9,240 របព័នធ និងផតល់រសវាកមមដឹកជញ្ជូ ន និងតរមលីងរបព័នធ SHS-5Wp 
ចំនួន 2,000 របព័នធ។ 

ព័ត៌មានសតពីីចំននួរបព័នធ SHS ចំននួ 11,240 របព័នធ ដដលបានតរមលងីជូនរគ្ួសារជនបទ តាមរមតតនមីួយៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៣ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៣ី៖ ព័ត៌មានសតពីចីនំនួរបព័នធ SHS ចនំនួ 11,240 របព័នធ ដដលបានតរមលងីជូនរគ្សួារជនបទ តាម
រមតតនមីយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

ល.រ រមតត ចនំនួរបព័នធដដលបានលក់ នងិតរមលងី  
របព័នធ SHS-50Wp 

១ កំពង់ធ ំ 568 
២ រពាធិ៍សាត់ 6,512 
៣ រសៀមរាប 2,160 

សរុបរបព័នធ SHS-50Wp 9,240 
របព័នធ SHS-5Wp 

១ រពាធិ៍សាត់ 2,000 
សរុបរបព័នធ SHS-5Wp 2,000 

សរុបរមួ 11,240 

រគ្ួសារជនបទបានទទលួផលរោយផ្តទ ល់ពកីមមវធិីរនេះ មានចំនួន 11,240 រគ្ួសារ (១រគ្ួសារ១របព័នធ)។ 
តាមរបាយការណ៍ចុងររកាយសតីពីអរងកតចរនាល េះជំររឿនននរបជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចនំួនមនុសសកនុង ១រគ្សួាររៅ
ជនបទជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូរចនេះចំននួរបជាពលរដាបានទទួលផលរោយផ្តទ ល់ពីកមមវធិីរនេះ គ្ឺ 51,704 នាក់។ 
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ចំនួនភូមិសរុប និងចនំួនភូមបិានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 11,240របព័នធ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 
មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៤ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៤ី៖ ចនំនួភូមសិរុប នងិចនំនួភូមបិានតរមលងីរបព័នធ SHS ចនំនួ 11,240របព័នធ តាមរមតតនមីយួៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមសិរុប 
(ជរំរឿន) 

ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីរបរីបាស់  
តាមរយៈរបព័នធ SHS 

១ កំពង់ធ ំ 737 16 
២ រពាធិ៍សាត់ 501 79 
៣ រសៀមរាប 923 49 

សរុប 144 

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិបានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 11,240របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៥ី។ 

ដផនទីបងាា ញពីរមតត បានតរមលីងរបព័នធ SHS ចំនួន 11,240របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ៦ី។ 

រូបភាពសកមមភាពផសពវផាយ នងិតរមលងីរបព័នធ SHS-50Wp ចនំនួ 11,240របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 
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៤.២.២ កមមវធិរីបព័នធ SHS-50Wp ចនំនួ 11,500របព័នធ នងិរបព័នធ SHS-5Wp ចនំនួ 2,000 របព័នធ សរបុ
ចនំនួ 13,500 របព័នធ (កមមវធិអីនុវតតសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៥) 

ម.អ.ជ. បានទទួលថវកិាផតល់រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ កនុងរតីមាសទី២ ឆ្ន ២ំ០១៥ បនាទ ប់ពីឯកសារ 
រដញនថលឆ្ន ២ំ០១៥ បានោក់រដញនថលរចួ។ ការរធវលីទធកមម នងិការតរមលីងរបព័នធ SHS នឹងរធវីរៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៦។  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ អគ្គសិនកីមពុជាបានចុេះកិចចសនាជាមយួរកមុេុ៊ន Schneitec ជារកមុេុ៊នទទួលបានជ័យោភ ី
កនុងការរដញនថលជាលកខណៈអនតរជាតិរៅនថងទី១៨ ដមកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ និងបានទទួលបានឯកភាព និងចុេះេតថរលខា
រលីកិចចសនារនេះពីរកសងួរសដាកិចច និងេរិញ្ញវតថុរៅនថងទី១៦ ដមវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ សរមាប់ការផគត់ផគង់សមាភ រៈរបព័នធ 
SHS-50Wp ចំននួ 10,500របព័នធ នងិរបព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 2,000 របព័នធ សរបុចនំួន 12,500របព័នធ ជូន ម.អ.ជ.។ 
សមាភ រៈរបព័នធ SHS ចំននួ 12,500របព័នធ រពំងឹថា នងឹទទលួបានរៅរដមីឆ្ន ២ំ០១៦។  

រោយរេតុថាថវកិារៅមាន អគ្គសិនកីមពុជាកំពុងដំរណីការចុេះកចិចសនាបដនថមជាមួយរកមុេុ៊ន Schneitec 
សរមាប់ផគត់ផគង់របព័នធ SHS-50Wp ចំនួន 1,000 របព័នធបដនថមរទៀត ជូន ម.អ.ជ.។ របព័នធ SHS-50Wp ចំនួន 
1,000របព័នធ ក៏សរមាប់លក់ និងតរមលងីជូនរគ្សួារជនបទដដរ។ 
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កនុងការអនុវតតកមមវធិីរនេះ រដីមបជីួយសរមួលដល់រគ្សួារជនបទ និងធានាថា ការតរមលីង របព័នធដំរណីរការរៅ
រោយរលូន នងិរដីមបរីបមូលថវកិាសងរលំស់ពីរគ្ួសារជនបទ អគ្គសិនីកមពុជាបានចុេះកិចចសនាជាមយួរកមុេុ៊ន B.N.P. 
Power Green (Cambodia) ជារកមុេុ៊នទទួលបានជ័យោភីកនុងការរដញនថលជាលកខណៈជាតសិរមាប់ផតល់រសវាកមម 
ដឹកជញ្ជូ ន តរមលីង របមូលរបាក់សងរលំស់ នងិដថទារំបព័នធ SHS-50Wp ចំនួន 10,500របព័នធ នងិដកឹជញ្ជូ ន និងតរមលងី 
របព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 2,000 របព័នធ រៅនថងទ១ី៦ ដមធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥។  

៤.២.៣ បញ្ា របឈមកនុងការអនុវតតកមមវធិរីបព័នធ SHS  

កនុងការអនុវតតកមមវធិីរនេះ ម.អ.ជ. ជបួបញ្ា របឈម មានដូចខាងររកាម៖ 

 អនកទិញរសនីសុំពនាររពលបង់របាក់ រោយសារពុំមានរបាក់បង់។ 
 អនកទិញមានលទធភាពបង់ បុ៉ដនតសាទ ក់រសទីរមិនបង់ រោយរលកីរេតុផលថា អនកទិញរផសងរទៀតមិនបង់។ 
 អនកទញិរុេះរររីបព័នធមុសបរចចករទសរធវីឲ្យរបព័នធមនិដំរណីរការរតឹមរតូវ និងរគ្ចរវសមនិបង់របាក់ រោយ 
រលីករេតុផលថា របព័នធមូចមិនដំរណីរការ។ 

 អនកទិញរធវចីំណាករសុក រោយទុកឲ្យមនុសសចស់ជរា និង/ឬ រកមងតូចៗចផំទេះ ពុំមានរបាក់បង់។ 
 អនកទិញរោេះរបព័នធរោយោម នការអនុញ្ញ ត និងយករៅកាន់ទីតាងំថមី ដដលជាកដនលងពិបាកចូលរៅដល់ 
ដូចជាចំការ និងរ ងីភនំ ពបិាកទាក់ទងទាររបាក់។ 

 អនកទិញរៅរធវីដរសចំការ រោយចក់រសារផទេះ រេយីរចរបានលួចរោេះយករបព័នធ (អនកទិញមលេះយល់
រពម សង និងមលេះមនិរពមសងនថលរបព័នធដដលរៅសល់)។ 

 អនកទិញរគ្ចពីផទេះ រៅរពលភាន ក់ងាររបមូលរបាក់រៅដល់ ឬកំពុងរធវដីំរណីររៅរបមូលរបាក់។ 
 អនកទិញយករលសពនាររពលបង់របាក់នថងរនេះនថងរនាេះ។ 
 របព័នធមូចរោយរភលងីរឆេះ និងរនទេះបាញ់។ល។ នងិអនកទិញបដិរសធមនិបង់របាក់ដដលរៅសល់។   

រដីមបរីោេះរសាយបញ្ា របឈមដដលរកតីមានរ ងី ម.អ.ជ. បានចុេះរោេះរសាយដល់ទតីាងំ តាមរយៈឈរ
រលីការពិភាកាោន ជាមិតាភាពរៅវញិរៅមក។ 

រូបភាពសកមមភាពចុេះរោេះរសាយបញ្ា អនកទញិមនិសងរបាក់រៅរមតតកពំង់ធ ំ 
នងិរមតតរពាធិ៍សាត់ 

  

ថវីតបតិមានបញ្ា របឈម ការអនុវតតកមមវធិីរនេះចត់ទុកថា គ្ួរជាទីរពញចិតត។  
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៤.៣ កមមវិធជីួយទុនសរាប់ពរងីក និងផកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីគៅតាំបន់ជនបទ 

៤.៣.១ វឌឍនភាព សមទិធផល នងិការវភិាគ្ពកីមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
រៅតបំន់ជនបទ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ម.អ.ជ. បានចុេះកចិចសនាចំនួន១០៦ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំននួ ៨៤ (អនកកាន់ 
អាជាា ប័ណណចនំួន១៤ បានអនុវតតកិចចសនាចំននួ២កនុង១អនកកាន់អាជាា ប័ណណ នងិអនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៤ បានអនុវតត 
កិចចសនាចនំួន៣ កនុង១អនកកាន់អាជាា ប័ណណ) សរមាប់ជួយទុនពរងីក និងដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ 
រមួមានបានចុេះកិចចសនាចំនួន៩៣ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៧៩ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា (អនក
កាន់អាជាា ប័ណណចំននួ៧ បានអនុវតតកិចចសនាចំននួ២កនុង១អនកកាន់អាជាា ប័ណណ នងិអនកកាន់អាជាា ប័ណណចនំួន៣ បាន
អនុវតតកិចចសនាចំននួ៣ កនុង១អនកកាន់អាជាា ប័ណណ) និងបានចុេះកិចចសនាចំននួ១៣ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណណចំននួ
១៣ (អនកកាន់អាជាា ប័ណណមយួបានអនុវតតកិចចសនាចនំួនមួយ) ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីចុេះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរ
អភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីរនេះកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៧ី។ 

កិចចសនាទាងំ១០៦ ខាងរល ីបានអនុវតតទទលួបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុងរយៈរពលកិចចសនាននកិចចសនា។  

ព័ត៌មានសរងខបសតពីីរបដវងដមសបណាត ញររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដមសបណាត ញបានសាងសង់រចួ 
តាមរមតត នីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិីរនេះ កនុងឆ្ន ំ
២០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៥ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៥ី៖ ព័ត៌មានសរងខបសតពីរីបដវងដមសបណាត ញររោងសាងសង់ជាប់កចិចសនា របដវងដមសបណាត ញបាន 
សាងសង់រចួ តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អា
លលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិជីយួទុនពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ំ
២០១៥ 

ល.រ រមតត/រាជធាន ី របដវងដមសបណាត ញររោងសាង 
សង់ជាប់កចិចសនា 

(km) 

របដវងដមសបណាត ញបាន 
សាងសង់រចួ 
(km)4 

តង់សយុងទាប 
(LV) 

តង់សយុងមធយម
(MV) 

តង់សយុងទាប
(LV) 

តង់សយុងមធយម
(MV) 

គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកមពុជា 
១ បនាទ យមានជ័យ 52.36 8.00 52.36 8.00 
២ បាត់ដំបង 161.60 72.00 161.60 72.00 
៣ កំពង់ចម 83.78 33.50 83.78 33.50 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 100.74 62.03 100.74 62.03 
៥ កំពង់សព ឺ 163.19 135.20 163.19 135.20 
៦ កំពង់ធ ំ 52.00 16.57 46.75 16.57 

                                                           
4 របដវងដមសបណាត ញបានសាងសងរ់ចួរនេះ រមួបញ្ជូ លទាងំការចុេះកិចចសនាឆ្ន ២ំ០១៤ ប៉ុដនតបានសាងសងរ់ចួកនុងឆ្ន ២ំ០១៥។ 
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៧ កំពត 23.20 1.00 23.20 1.00 
៨ កណាត ល 53.15 26.60 51.15 26.60 
៩ រកាេះកុង 15.00 0.00 15.00 0.00 
១០ រករចេះ - - - - 
១១ រាជធានីភនំរពញ - - - - 
១២ រពេះវោិរ 32.10 - 32.10 - 
១៣ នរពដវង 63.25 14.60 63.25 14.60 
១៤ រពាធិ៍សាត់ 276.52 6.00 276.52 6.00 
១៥ រសៀមរាប 54.45 - 54.45 - 

១៦ រពេះសីេនុ 5.50 - 5.50 - 
១៧ សទឹងដរតង - 23.00 - 23.00 
១៨ សាវ យររៀង 21.50 13.50 21.50 13.50 
១៩ តាដកវ 58.95 96.59 58.95 48.87 
២០ ឧតតរមានជ័យ 13.60 - 13.60 - 
២១ តបូងឃមុ ំ 177.87 68.00 177.87 68.00 

សរុប I 
1,408.76 576.59 1,401.54 528.87 

1,985.35 1,930.38 
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង់   
១ បាត់ដំបង 10.00 35.00 10.00 35.00 
២ កំពង់ចម 65.00 5.00 65.00 5.00 
៣ កំពង់ឆ្ន ងំ 8.00 30.00 8.00 30.00 
៤ កំពង់សព ឺ 56.00 61.20 56.00 61.20 
៥ កំពង់ធ ំ 38.60 5.00 38.60 5.00 
៦ កណាត ល - - - - 
៧ រករចេះ - - - - 
៨ នរពដវង 82.06 23.30 76.46 23.30 
៩ រពាធិ៍សាត់ 6.00 - 6.00 - 
១០ សទឹងដរតង - 25.00 - 25.00 
១១ តាដកវ - - - - 

សរុប II 
265.66 184.5 260.06 184.5 

450.16 444.56 
សរុបរមួ 2,435.51 2,374.94 

សំោល៖់ * អនកកាន់អាជាា ប័ណណរធវីរសវាកមមអគ្គិសនីកនុងទឹកដីរមតតចនំួន២ ប៉ុដនតការពរងីកការផគត់ផគង់អគ្គិសនី គ្ឺពុំសថិតរៅកនុងរមតតរនេះ។ 

ព័ត៌មានសរងខបសតីពីរបដវងដមសបណាត ញររោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា របដវងដមសបណាត ញបានសាងសង់
រចួ និងសាថ នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនមីួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ 



27 

ររកាមកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងីក និងដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូន
កនុង ឧបសមពន័ធទ៨ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ អនកកាន់អាជាា ប័ណណបានទទលួផលរោយផ្តទ ល់ររកាមកមមវធិីរនេះ មានចំននួ៨៤។ កមមវធិរីនេះ
បានផតល់នូវកមាល ងំរុញរចនោ៉ងខាល ងំដល់សេរោសអគ្គសិនជីនបទ កនុងការពរងីកវសិាលភាពផគត់ផគង់អគ្គសិនកីនុង
តំបន់អាជាា ប័ណណរបស់មលួនឲ្យបានរពញរលឿន នងិរគ្សួារជនបទកាន់ដតររចីនរគ្ួសារអាចទទលួបាននូវរសវាកមមផគត់ផគង់ 
អគ្គិសន ីដដលមានគុ្ណភាពពីរបព័នធបណាា ញសេរោសអគ្គិសនជីនបទ។ 

ចំនួនភូមិសរុប និងចំនួនភូមបិានទទួលការផគត់ផគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនី
កមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីរនេះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៦ី ខាងររកាម។ 

តារាងទ៦ី៖ ចនំនួភូមសិរុប នងិចនំនួភូមបិានទទលួការផគត់ផគង់អគ្គសិន ី តាមរមតតនមីយួ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់
រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិជីយួទុនពរងកី នងិដកលមអ ការ
ផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

ល.រ រមតត/រកងុ 
ចនំនួភូមសិរុប 
(ជរំរឿន) 

ចនំនួភូមរិគ្បដណត ប់ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយ 
អគ្គសិនកីមពុជា 

ររកាមថវកិាផតល់រោយធនាោរ 
អភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ 

១ បនាទ យមានជ័យ 661 12 - 
២ បាត់ដំបង 799 68 13 
៣ កំពង់ចម 916 52 33 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 562 56 15 
៥ កំពង់សព ឺ 1,358 111 55 
៦ កំពង់ធ ំ 738 42 29 
៧ កំពត 488 10 - 
៨ កណាត ល 912 56 - 
៩ រកាេះកុង 117 9 - 
១០ រករចេះ 250 - 1 
១១ រាជធានីភនំរពញ 900 - - 
១២ រពេះវោិរ 229 10 - 
១៣ នរពដវង 1,137 61 40 
១៤ រពាធិ៍សាត់ 501 83 1 
១៥ រសៀមរាប 924 37 - 
១៦ រពេះសីេនុ 111 2 - 
១៧ សទឹងដរតង 128 3 3 
១៨ សាវ យររៀង 690 11 - 
១៩ តាដកវ 1,118 68 - 
២០ ឧតតរមានជ័យ 254 11 - 
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២១ តបូងឃមុ ំ 853 112 - 
សរុប 13,646 814 190 

សរុបរមួ 

1,004  
(កនុងចំរណាម 1,004ភូមិ មាន ៥៣ភូមិ បានអនុវតតកមម
វធិីទាងំ២ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងថវកិា

ផតល់រោយធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់រតួតោន )  

បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមិតាមរមតតនីមយួៗដដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនីមួយ  ៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា 
និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ ររកាមកមមវធិីជួយទុនសរមាប់ពរងីក និងដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៩ី។ 

ដផនទីបងាា ញពីរមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិីជយួទុនសរមាប់ពរងីក នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់  
ជនបទ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៥ មានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ១ី០។ 

៤.៣.២ សកមមភាពចុេះពនិតិយការអនុវតតកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅ
តបំន់ជនបទ 

រដីមបធីានាថា ការអនុវតតកមមវធិជីួយទុនសរមាប់ពរងកី និងដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ របរពឹតត 
រៅរតឹមរតូវ និងរបកបរោយតមាល ភាព និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុេះរផទៀងផ្តទ ត់ការសាងសង់រគ្ប់រសវាករទាងំអស់ ដដល
បានអនុវតតកមមវធិីរនេះ។ រូបភាពសកមមមួយចនំួនសតីពីការចុេះរផទៀងផ្តទ ត់ដមសបណាត ញថម ីមុនរពលសាងសង់ និងររកាយ
រពលសាងសង់រចួ មានបងាា ញជូនខាងររកាម៖ 

រោករស ីឌ ីពសិ ីកាន់អាជាា ប័ណណរលម ៣៦៩អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិន ី
រៅដផនកមលេះននរសកុសទងឹរតង់ រមតតកពំង់ចម 

ទីតាងំមុនរពលសាងសង់ដមសបណាត ញអគ្គិសន ី
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ទីតាងំររកាយរពលសាងសង់ដមសបណាត ញអគ្គសិន ី

  

  

រោករសី ឃុន នណោង (គ្ររមាងទី២) កាន់អាជាា ប័ណណរលម ៣៣៥អ រធវីរសវាកមមអគ្គសិនីរៅ 
ដផនកមលេះននរសុករសីសនធរ រមតតកំពង់ចម និងរសុកមាច់កណាត ល រមតតកណាត ល 

ទីតាងំមុនរពលសាងសង់ដមសបណាត ញអគ្គិសន ី
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ទីតាងំររកាយរពលសាងសង់ដមសបណាត ញអគ្គសិន ី
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ឧបសមព័នធទី១ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួអនកកាន់អាជាា ប័ណណបានចុេះកចិចសនា តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់   

ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ របភពផគត់ផគង់អគ្គសិន ី

គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកមពុជា 
រករចេះ ឃុរំកាេះតាសុ៊យ ឃុតំារ ៉ និងដផនកមលេះននឃុចំបំក់ ឃុឬំសសដីកវ  

រសុកដរពករបសពវ 
២១៧អ រោក ោ៊ង រៅ (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

សាវ យររៀង ដផនកមលេះននរសុកកំពង់ររាទិ៍ និងរសុកចស្រនាទ  ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង់   
បាត់ដំបង ដផនកមលេះននរសុកបរវល នងិរសកុថមរោល ២៨២អ រោករសី រសឿង សុភ័ណាណ រ៉ា អគ្គិសនកីមពុជា 
កំពង់ធ ំ ឃុកំំពង់សាវ យ រសកុកំពង់សាវ យ ៣៨៧អ រោករសី អូ៊ច រចបឹ សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌីរវ បរមន 

មូអិលធឌី ី
រករចេះ ឃុរំកាេះតាសុ៊យ ឃុតំារ ៉ និងដផនកមលេះននឃុចំបំក់ ឃុឬំសសដីកវ  

រសុកដរពករបសពវ 
២១៧អ រោក ោ៊ង រៅ (គ្ររមាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

តាដកវ នរពយុថាក  រសុករកាេះអដណត ត និងឃុរំជាគ្ជ័យ រសកុបុរជីលសារ ៣៧៣អ រោក ជួន តុ ំ សេរោសរអ កិរទសុីីធគី្ីរវីង់ 
សាវ យររៀង ដផនកមលេះននរសុកកំពង់ររាទិ៍ និងរសុកចស្រនាទ  ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
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ឧបសមព័នធទី២ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចីនំនួរគ្សួារជនបទររោងតភាជ ប់ចរនតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា ចនំនួរគ្សួារជនបទបានតភាជ ប់ចរនតថម ីនងិសាថ នភាពបចចុបបនន  

ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

រមតត អាជាា ប័ណណរលម អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
ចនំនួរគ្សួារជនបទររោង 
តភាជ ប់ចរនតថមជីាប់កចិចសនា 

(រគ្សួារ) 

ចនំនួរគ្សួារជនបទ
បានតភាជ ប់ចរនតថម ី
(រគ្សួារ) 

សោំល់ 

គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកមពុជា 
រករចេះ ២១៧អ រោក ោ៊ង រៅ (គ្ររមាងទ២ី) 110 110 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
សាវ យររៀង ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន (គ្ររមាងទី២) 253 253 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

សរុប I 363 363  
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង់   
បាត់ដំបង ២៨២អ រោករសី រសឿង សុភ័ណាណ រ៉ា 200 200 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
កំពង់ធ ំ ៣៨៧អ រោករសី អូ៊ច រចបឹ 103 103 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
រករចេះ ២១៧អ រោក ោ៊ង រៅ (គ្ររមាងទ៣ី) 108 108 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
តាដកវ ៣៧៣អ រោក ជួន តុ ំ 140 140 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 
សាវ យររៀង ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន (គ្ររមាងទី៣) 250 250 បានរជាគ្ជ័យនិងបិទគ្ររមាង 

សរុប II 801 801  
សរុបរមួ 1,164 1,164  
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ឧបសមព័នធទី៣ 
បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមតិាមរមតតនមីយួៗដដលរគ្បដណត ប់ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមរិគ្បដណត ប់ ឃុ ំ រសកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកមពុជា 
១ រករចេះ ភូមិបឹងនរ ភូមិរសរៅដំណាក់ ភូមិឬសសដីកវ ភូមសិាវ យរជុ ំ ឬសសដីកវ 

ដរពករបសពវ ២១៧អ រោក ោ៊ង រៅ  
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិររជាយអពំិល១ ភូមិររជាយថម  ចំបក់ 
ភូមិដរពកសាវ យ ភូមិរកេមកររកាម ភូមិរកេមករលី  
ភូមិតារ ៉ររកាម ភូមិតារ ៉កណាត ល តារ ៉ 

២ សាវ យររៀង ភូមិដតងរ ៉ ភូមចិស្រនាទ  ភូមិរោកដតក ភូមិដសនតរ  ចស្រនាទ  
ចស្រនាទ  

២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន  
(គ្ររមាងទី២)  

ភូមិរតពាងំធលក ភូមិដូនណូយ ភូមិរតពាងំរុន ភូមិបនាល សអិត  
ភូមិរតពាងំរដៀររកាម ភូមិទលួអំពិល ររចស 

ភូមិធំ ភូមិខាងលិចវតត ភូមកិាលថនល់ ភូមិកណាត ល ភូមិរពាធិ៍មអម ភូមិ
រពាធិ៍ ភូមិនរពរបឺស ភូមិធលកថមី ភូមិររតាក ភូមិបុណយ  

រតាន ត កំពង់ររាទិ៍ 
ភូមិសាវ យ ភូមិនរពមាន ស់ ភូមិនរពរភនៀត ភូមិតារប៉ា  សំ  ី

  35 7 3   
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង់   
១ បាត់ដំបង ភូមិរបោប  រូងនរជ ថមរោល 

២៨២អ រោករសី រសឿង សុភ័ណាណ រ៉ា 
ភូមិសាងំរាងំ ភូមដូិនដកវ  បរវល 

បរវល ភូមិបឹងសំររាង  ោវ  
ភូមិបលល័ងគរលី ភូមិបលល័ងគមានជ័យ ភូមិរកាេះរាម ភូមិខាន ចរមាស ភូមិ
នរពសងាា  ភូមិសាវ យស ភូមិរូងអំពិល  

ខាន ចរមាស 

២ កំពង់ធ ំ ភូមិចុងនរព ភូមិរតាន ត ភូមិរទៀមចស់ កំពង់សាវ យ កំពង់សាវ យ ៣៨៧អ រោករសី អូ៊ច រចបឹ 
៣ រករចេះ ភូមិបឹងនរ ភូមិរសរៅដំណាក់ ភូមិឬសសដីកវ ភូមសិាវ យរជុំ  ឬសសដីកវ ដរពករបសពវ ២១៧អ រោក ោ៊ង រៅ  
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ភូមិររជាយអពំិល១ ភូមិររជាយថម ភូមចិំបក់១ ភូមិចំបក់២  
ភូមិររជាយអពំិល២ ចំបក់ (គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិដរពកសាវ យ ភូមិរកេមកររកាម ភូមិរកេមករលី  
ភូមិតារ ៉ររកាម ភូមិតារ ៉កណាត ល តារ ៉ 

៤ តាដកវ ភូមិតាភនិ ភូមិនរពបាយ ភូមតិាញឹម ភូមិពងអរណតី ក  
ភូមិតាផ្តន់ ភូមតិារេៀង  

នរពយុថាក  រកាេះអដណត ត ៣៧៣អ រោក ជួន តុ ំ
ភូមិតារាគ្មន៍  ជ័យរជាគ្ បូរជីលសារ 

៥ សាវ យររៀង ភូមិចស្រនាទ  ភូមិរោកដតក  ចស្រនាទ  

ចស្រនាទ  

២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន  
 (គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរតពាងំធលក ភូមិដូនណូយ ភូមិរតពាងំរុន ភូមិរតពាងំរដៀររកាម 
ភូមិបនាល សអិត ររចស 

ភូមិទួលសតី ភូមិដូននទ  ទួលសត ី
ភូមិរកាេះកានខាងរជីង  សំររាង 
ភូមិកណាត ល ភូមិរពាធិ៍មអម ភូមិបុណយ  រតាន ត 

កំពង់ររាទិ៍ 

ភូមិរសករជុំ ភូមិនរពធលក ភូមិនរពររបីស  សាវ យតាោន 
ភូមិសាវ យ ភូមិនរពមាន ស់ ភូមិនរពរភនៀត ភូមិតារប៉ា ភូមិសាវ យរចក ភូមិ
សំ ខីាងតបូង ភូមិសំ ខីាងរជីង ភូមិនរពផ្តអ វ ភូមិសំ  ី សំ  ី

ភូមិរតពាងំកំពសឹ ភូមិនរពតាញ៉យ ភូមិដមសរត ភូមិនរពសដងក  
ភូមិររតាក ភូមិសាម៉ ភូមិនរពចរ  

ដមសរត 

  67 18 8   

 សរុប 

102   
 (កនុងចំរណាម 102ភូមិ មាន ២៥ភូមិ បានអនុវតតកមមវធិីទាងំ២ 
ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងថវកិាផតល់រោយធនាោរ

អភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់រតួតោន ) 

18 8  
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ឧបសមព័នធទី៤ 
ដផនទបីងាា ញពរីមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិផីតល់ចរនតអគ្គសិនដីល់រគ្សួាររករីក ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៥ 
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ឧបសមព័នធទី៥ 
បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមបិានតរមលងីរបព័នធ SHS ចនំនួ 11,240របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

ល.រ រមតត ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីរបរីបាស់តាមរយៈរបព័នធ SHS ឃុ ំ រសកុ 
១ កំពង់ធ ំ ភូមិសូរោិ តាងំរករៅ 

របាសាទសបូំរ 
ភូមិកំពងីតាគ្ង់ ឈូក 
ភូមិនិរពជ(ក) ភូមិនិរពជ(ម) និរពជ កំពង់សាវ យ 
ភូមិសងាវ ត រកោ 

របាសាទបល័លងគ 
ភូមិតាមុ ំភូមិដូង ភូមិរករៅ ភូមិដងរផតៀក ភូមិរគ្ួស ដូង 
ភូមិចន់រសរ ីភូមសិំររាង ភូមកិំពឺត សាមគ្គ ី
ភូមិនរពម៉ារយី ៍ភូមិរសាម ញ ភូមរិតពាងំកនុង ផ្តន់រញីម 

២ រពាធិ៍សាត់ ភូមិអនាចបំក់ ភូមិអូររ ម្ ល ភូមិររាងចរក ភូមកិាលទាោន ភូមិរតពាងំរពងី សាវ យសរ 

រកគ្រ 

ភូមិរលសួកណាត ល កំពង់រពាធិ៍ 
ភូមិចំបក់ធំ ភូមិដងទឹកោច ភូមិដំបូក១០០  ភូមថិមី ភូមិបងគងឃមុ ំភូមិបឹងវាល  រតាន តជុ ំ
ភូមិទ៤ី  កំពង់លងួ 
ភូមិសាព នពីរ ភូមិរកឡាញ់ ភូមទិទឹង ភូមិកំពង់រលី ភូមិរបចក់ កាលរតាច 
ភូមិរពាធិ៍អស្រងកង បឹងកនទួត 
ភូមិខាល រករព ីភូមិរជលង ភូមិទលួមាក ក់ ភូមិរថាគ លធ ំ អនលង់រតាន ត 
ភូមិរាងំទលិ ភូមិដរពក ភូមិរកាេះដកវ ភូមចិរុេះ ភូមិរកាេះដកអក រាងំទិល ករណត ៀង 
 ភូមិនរពមលុង ភូមមិល់ ភូមិនរពសាម ច់ ភូមិវាលវង់  រកាត 

ភនំរកវាញ ភូមិដរពក២ ភូមិដរពក១ ភូមតិាដដស ភូមិររវៀង ភូមិអស្រងគង  សំររាង 
ភូមិរកសរតបូរ(ីរជីរ) ភូមិរកសរតបូរ(ីមល់) ភូមិរកសរតបូរ(ីរាងំកាវ វ) ភូមិគ្ល់ទទឹង ភូមសិដស្រនទ សដស្រនទ 
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ភូមិដរសពពាយ ភូមិចំការភន ំភូមិរកសរតបូរ ី
ភូមិសបូវរកី ភូមិដប៉ន(មាឌ) ោច 
ភូមិទួលពរង ភូមិរករៅរជុ ំ បាក់ជរញ្ជ ៀន 
ភូមិសំររាងោ ភូមិកំដពង ភូមរិពងិល ភូមិសាវ យប៉ាក ភូមិអូរបាក់រតា ភូមិអូររសាវ ភូមិសាយ រពងិល 
ភូមរិពេសបតិ៍កាល ភូមផិទេះរុង ភូមសិតុកមទំ ភូមិនរពកនលង់ ភូមិជរងុក ភូមិកណាត ល  
ភូមិរកាេះសាវ យ ភូមិតាសាស់ ភូមិរកញ ំភូមិនរជរកមឹ 

ផទេះរុង 

ភូមិរបរម៉ាយ  ភូមផិចឹករជុំ ភូមសិទឹងថមី ភូមិរឈទីាលរជុ ំ របរមាយ 
វាលដវង 

ភូមិរករពីពីរររកាម ភូមិរកសារំនន  ភូមសិំោញ រករពីពីរ 
ភូមិកាត ត ភូមិកអមសណំរ ភូមិដរីរនៀត ភូមិដរពករក រមទឹក 

បាកាន 
ភូមិរបឡាយថមី ភូមិរតាចររកាល បឹងខាន រ 

៣ រសៀមរាប ភូមិរោគ្វតត ភូមិខាន ររផ្តទ ល ភូមិមាច់អំពលិ ភូមិអូរររំចក ភូមិរតពាងំរកសាងំ ភូមិដរសរពាធិ៍ 
ភូមិនរពមនុរ ភូមិដរសណូយ ភូមដិរសសមុរទ 

ដរសណូយ 

វ៉ារនិ 
ភូមិរោកចន់ ភូមិរោកកណាត ល ភូមឧិទ័យ ោវ រកាងំ 
ភូមិទួលររមៀត វ៉ារនិ 
ភូមិបីដុត ភូមសិាវ យសរ ភូមឬិសសធីំ ភូមិអូរ សាវ យសរ 
ភូមិទំនាបសាវ យ ភូមិកាប់នដ ភូមិរបាសាទ របាសាទ 
ភូមិទួលរកឡាញ់ ភូមិបនាទ យរសី ភូមកិរកាេះរជុ ំភូមិរបិ៍យ ភូមិសណាត យ ខាន រសណាត យ 

បនាទ យរស ី
ភូមិតារពន ដតបង 
ភូមិថនល់ទទឹង ភូមតិានរត ភូមអូិរទទឹង ភូមិថនល់បរណាត យ រពេះោក់ 
ភូមិររំចក ភូមិសាោរកវាន់ ររំចក 
ភូមិតាឯក ភូមតិានី ភូមិតារុន ភូមិដរសចងាូត ភូមិជ័យ  រុនតាឯក 
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ភូមិឃុនរាម ភូមកិំរពេម ភូមខិាន ររវាស ភូមឈូិកសរ ភូមិទលួរគ្ួស ភូមិរពងីឆ្ត ឃុនរាម 
ភូមិរករពី ភូមិពរពល ភូមិសាន រតរជា  បាលល័ងគ របាសាទបាគ្ង 
ភូមិសំររាង ោងនដ 

អងគរធ ំ
ភូមិសាមសិប ពាក់ដសនងថម ី
ភូមិរជាគ្នរជ សសរសតមភ ពួក 

 ៣ ១៤៤ ៤១ ១៣ 
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ឧបសមព័នធទី៦ 
ដផនទបីងាា ញពរីមតតបានតរមលងីរបព័នធ SHS ចនំនួ 11,240របព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥  
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ឧបសមព័នធទី៧ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីចុីេះកចិចសនាតាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិរីនេះកនុងឆ្ន ២ំ០១៥  

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ របភពផគត់ផគង់អគ្គសិន ី
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកមពុជា 
បនាទ យមានជ័យ ដផនកមលេះននឃុអូំរបជីាន់ ឃុសំឹងា ឃុនំិមិតត រសុកអូរររៅ និង 

ឃុសំាល រកាម រសុកសាវ យរចក 
២៧៦អ រោក ជុន រទិធ ី អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុករពេះរនរតរពេះ និងរសុកភនំរសុក ៣៥១អ រោក រទព មករា អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកសាវ យរចក នងិរសុកថមពួក ៣៧៩អ រោករសី ដកវ ឆវ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកថមពួក រសុកសាវ យរចក រសុកភនំរសុក និង 
រសុករពេះរនរតរពេះ 

៣៨៩អ រោករសី ដម៉ន ចន់សុកុល អគ្គិសនកីមពុជា 

បាត់ដំបង ដផនកមលេះននរសុករតនមណឌ ល និងរសុកបាណន់ ០៦៩អ រោក ណុប បិ៊ន អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុោំវ  និងឃុនំរពមពស់ រសុកបរវល ២៤២អ កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ (គ្ររមាងទ២ី)  អគ្គិសនកីមពុជា 

កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ (គ្ររមាងទ៣ី) 
ដផនកមលេះននរសុកសដងក និងរសកុរមាងឬសស ី ២៤៦អ រោក សណំាង សតា (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននឃុតំារោម ឃុនំរជ រសុកថមរោល នងិឃុភំនសំំរៅ  
រសុកបាណន់ 

២៥១អ រោករសី អូ៊ច សុផោល  អគ្គិសនីកមពុជា 
រោករសី អូ៊ច សុផោល  (គ្ររមាងទី២) 

ដផនកមលេះននរសុកសដងក និងរសកុឯកភន ំ ២៦២អ រោក ទិន សារវត អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននឃុសំនងឹ រសុកបាណន  ២៧៥អ រោក កុយ ម៉ាច អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកបរវល នងិរសកុថមរោល ២៨២អ រោករសី រសឿន សុភ័ណឌ ណារ៉ា 

(គ្ររមាងទ២ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុករមាងបាសស ីនងិរសុករុកខគ្ីរ ី ៣០៣អ រោករសី លឹម វណាណ * (គ្ររមាងទី៣)  អគ្គិសនកីមពុជា 
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រោករសី លឹម វណាណ * (គ្ររមាងទ៤ី) 
បតូររ ម្ េះជា សេរោស រអស វ ីអ រអ រអ កិរទី
សុីធី សឺវសី* (គ្ររមាងទី៥) 

ដផនកមលេះននឃុដំចងមានជ័យ រសុកបាណន់  ៣៣០អ រោក  ុញ សុវណណ (គ្ររមាងទី២) រសវាករ លន់ រទិធ 
ដផនកមលេះននរសុកសំ ូត រសុករតនៈមណឌ ល និងរសុកោស់រក  ៣៩២អ រកុមេុ៊ន រអរអសឌីវអីិម មូអលិធីឌ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកោស់រក  ៤០៤អ រោក រេង ចនាថ វ*ី អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ចម 
 

ដផនកមលេះននរសុកនរពឈរ និងរសុកកងមាស ០២៣អ រកុមេុ៊នរមគ្ងគសាម តរៅវរ័ (គ្ររមាងទី២)  សេរោសរអ កិរទសុីីធី 
សគន់-ចំការរល ី

ដផនកមលេះននរសុកកំពង់រសៀម រសុកចំការរលី និងរសុកនរពឈរ  ០៥៦អ រោករស ីញឹក ធារ ី(គ្ររមាងទី២) សេរោសរអ កិរទសុីីធី 
សគន់-ចំការរល ី

ដផនកមលេះននរសុកបាធាយ ០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនា ញូដលន រៅវរ័** អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននឃុរំមរពងី និងឃុបំាធាយ រសកុបាធាយ ១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព (គ្ររមាងទី២)  សេរោស រអ កិរទីសុីធី 

សគន់-ចំការរល ី
ឃុជំាោ រសកុបារាយ ២៥៥អ រោករសី រសាម សុខាលីន សេរោសរអ កិរទសុីីធី 

សគន់-ចំការរល ី
ដផនកមលេះននរសុករសីសនធរ  ៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង*  រកុមេុ៊ន TPLC 

Holdings  
ដផនកមលេះននរសុកសទឹងរតង់ ៣៦៩អ រោករសី ឌ ីពិស ី អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ឆ្ន ងំ ដផនកមលេះននរសុកកំពង់រតឡាច រសុកសាមគ្គីមានជ័យ រសកុទកឹ
ផុស 

០៤១អ រោក ទី សុគ្នធ (គ្ររមាងទី២) រកុមេុ៊ន OSVR Trading 

ដផនកមលេះននរសុករោរបអៀរ ០៩៥អ រោករស ីចន់ សុីមូ៉ល ី រកុមេុ៊ន OSVR Trading 
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ដផនកមលេះននរសុករោរបអៀរ  ០៩៦អ រោក អុ៊ន សុផល (គ្ររមាងទី២) រកុមេុ៊ន OSVR Trading 
រោក អុ៊ន សុផល (គ្ររមាងទី៣) 

ដផនកមលេះននរសុកទឹកផុស  ១១៩អ រោក អុ៊ន សុធា (គ្ររមាងទ២ី)  រកុមេុ៊ន OSVR Trading 
រោក អុ៊ន សុធា (គ្ររមាងទ៣ី) 

ដផនកមលេះននរសុកកំពង់រតឡាច រសុកសាមគ្គីមានជ័យ រសកុទកឹ
ផុស រសកុរោរបអៀរ នងិរសកុបរបូិរណ៍ 

៣០០អ រកុមេុ៊ន OSVR Trading (គ្ររមាងទ៤ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
រកុមេុ៊ន OSVR Trading (គ្ររមាងទ៥ី) 

កំពង់សព ឺ ដផនកមលេះននឃុគំ្ីរវីណ័ឌ  ឃុតំាងំសា ឃុមំោសាងំ និងឃុតំាងំសំររាង 
រសុកភនំរសួច 

០៦៧អ រោក សុម េូ៊យ (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកភនំរសួច ០៨២អ សេរោសអគ្គិសនីរពរជនិល អិល.រអស.រម* 
(គ្ររមាងទ២ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននឃុរំពាធិ៍អស្រងគង និងឃុនំិទាន រសុកបរសដា ១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ កិរទីសុីធី* 
(គ្ររមាងទ២ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកភនំរសួច ១៣៦អ រោក ដម៉ន គុ្នាធ  (គ្ររមាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកសំររាងទង និងរសុកឧតតុងគ  ១៣៧អ រកុមេុ៊ន រម៉ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន  

និងរអ កិរទីក* អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកឧដុងគ រសុកថពង និងរសុកសំររាងទង ១៥៥អ សេរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនី សំរទិធគ្ីរ ី(គ្ររមាង
ទី២) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកគ្ងពិសី រសុកសំររាងទង រសុកបរសដា និងរសុក
ភនំរសួច 

២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី*(គ្ររមាងទី៣)  អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកភនំរសួច ២៣៧អ រោក អាន សំអន អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននឃុរំកសមរកានត ឃុរំពេះដរស រសុកឧតតុងគ ២៧៨អ រោក អូ៊ បុ៊នលី* រកុមេុ៊នរម៉ងសុមរ ងមន
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ស្រសាត កសិននិងរអ ចិរទិក 
ដផនកមលេះននរសុកភនំរសួច ៣៨៥អ រោករសី ចន់ គ្មឹរអង (គ្ររមាងទី២) រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសីុធី  
ដផនកមលេះននរសុកបរសដា ៣៨៦អ រោក អុ៊ង ឃុនវឌឍនៈ (គ្ររមាងទី២)  រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទី

សុីធ ី
កំពង់ធ ំ ឃុរំចរនៀង ឃុសំាវ យរភលងី ឃុសូំរោង ឃុពំរង នងិឃុរំជលង 

រសុកបារាយណ៍ 
០៣២អ រោក ងិន គ្ង់(គ្ររមាងទី២) សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌ ី

រវ បរមន មូអិលធីឌ ី
ដផនកមលេះននឃុបំារាយណ៍ និងឃុឈូំកមាច់ រសុកបារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទី២) សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌ ី

រវ បរមន មូអិលធីឌ ី
ដផនកមលេះននរសុកសនទុក រសុកបារាយណ៍ និងរកងុសទឹងដសន ០៧៣អ រោក រតឹង សាន សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌ ី

រវ បរមន មូអិលធីឌ ី
ឃុរំកវ៉ា ឃុរំចីងរដងី ឃុបំាក់សាន  និងឃុគំ្គ្ីរធំ រសុកបារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទី២) សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌ ី

រវ បរមន មូអិលធីឌ ី
ឃុកំំពង់សាវ យ រសកុកំពង់សាវ យ ៣៨៧អ រោករសី អូ៊ច រចបឹ សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌ ី

រវ បរមន មូអិលធីឌ ី
កំពត ឃុតំានី នងិឃុភំនកុំង រសកុអងគរជ័យ ០៧៩អ រោក យុនិ អុិច សេរោសអគ្គិសន ី

ទូកមាស 
ដផនកមលេះននរសុកជុំគ្ីរ ី ០៨២អ សេរោសអគ្គិសនីរពរជនិល អិល.រអស.រម* 

(គ្ររមាងទ២ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកបនាទ យមាស រសុកកំពង់រតាច និងរសកុអងគរជ័យ ០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស*  
(គ្ររមាងទ៣ី) 

រកុមេុ៊នអគ្គិសនីទី២  
រវៀតណាម 

កណាត ល ដផនកមលេះននរសុកសាអ ង និងរសកុរកាេះធ ំ ០៤៩អ សេរោសអុីសរធនីរៅវរ័សបឹផ្តល យ រអនរធី
របាយ (អុីបូ៉ស) (គ្ររមាងទ៣ី)  

រកមុេុ៊នអគ្គិសនី
រកៀនសាវ យ 
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សេរោស អុីបូ៉ស (គ្ររមាងទី៤) 
ដផនកមលេះននរសុកសាអ ង ០៧១អ សេរោស ធីអិនឌីអិន រអ កិរទីសុីធ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកមុមកពូំល រសកុពញឮ ០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនា ញូដលន រៅវរ័** អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកអងគសនួល ១៣៧អ រកុមេុ៊ន រម៉ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន 

និងរអ កិរទីក* 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកកណាត លសទងឹ និងអងគសនួល ២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី*(គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននឃុនំរជោស់ និងឃុទំំនប់ធំ រសុកពញឮ ២៧៨អ រោក អូ៊ បុ៊នលី* រកុមេុ៊នរម៉ងសុមរ ងមន

ស្រសាត កសិននិងរអ ចិរទិក 
ដផនកមលេះននរសុកមាច់កណាត ល ៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* រកុមេុ៊ន TPLC 

Holdings  
រកាេះកុង ដផនកមលេះននរសុកដរសអំបលិ ០២៨អ រោក សំរទិធ សុទធី អគ្គិសនកីមពុជា 
រករចេះ ដផនកមលេះននរសុកឆលូង ៣២១អ រោក សូ ថាវនិ* 

អគ្គិសនកីមពុជា 
រោក សូ ថាវនិ* (គ្ររមាងទ២ី) 

ដផនកមលេះននរសុកសំបូរ ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ*  អគ្គិសនកីមពុជា 
រាជធានីភនំរពញ ដផនកមលេះននមណឌ បាសសដីកវ ០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនា ញូដលន រៅវរ័** អគ្គិសនកីមពុជា 
រពេះវោិរ ដផនកមលេះននរសុកររវៀង  ១២៨អ រោក រអៀង មន សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌ ី

រវ បរមន មូអិលធីឌ ី
នរពដវង ដផនកមលេះននរសុកសុីធរកណាត ល ០៨៨អ រកុមេុ៊ន ឃុន សុផល*  (គ្ររមាងទី២) សេរោសរអ កិ 

រទីសុីធីតបូងឃមុ ំ
ដផនកមលេះននឃុជំផុីច នងិឃុរំតពាងំដរស រសកុរមសាង ២៣៩អ រោក ចន់ សុធា អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុនំរពររំដង ដផនកមលេះននឃុរំរចស ឃុរំតពាងំដរស នងិឃុអំងគរសរ ២៦៩អ រោក  គ្ង់ រោន អគ្គិសនកីមពុជា 
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រសុករមសាង 
ឃុនំរពករណត ៀង រសកុពាមរក៍ ឃុធំាយ នងិដផនកមលេះននឃុរំរាងដំរ ី
ឃុរំកសជ័យ រសកុបាភន ំ

២៨៤អ រោក  ុង នេ អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកករស្រញ្ច ៀច  ៣១០អ រោក រសុិន ឈន*(គ្ររមាងទី២) សេរោសអគ្គិសនីសងួ 
ឃុនំរពករនាល ង រសុកកពំង់ោវ ៣២២អ រោករសី មុ៉ង សុភាព អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុនំរពរឃមស ដផនកមលេះននឃុជំផុីច ឃុរំតពាងំដរស រសកុរមសាង ឃុំ
បឹងរពេះ ឃុសំពឺ(ម) នងិដផនកមលេះននឃុសំពឺ(ក) រសុកបាភន ំ

៣៣៦អ រោក ោ៊ង ផលល ី អគ្គិសនកីមពុជា 

រពាធិ៍សាត់ ដផនកមលេះននរសុកបាកាន រសុកភនំរកវាញ និងរកុងរពាធិ៍សាត់   ០៣៤អ រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនីកមពុជា 
រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទី៣) 
រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទ៤ី) 

ដផនកមលេះននរសុកភនំរកវាញ នងិរកុងរពាធិ៍សាត់ ១២៤អ រោករសី អ៊ា ន ស៊ាន (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុករកគ្រ នងិរសកុករណត ៀង ១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកវាលដវង ៣០៣អ រោករសី លឹម វណាណ * (គ្ររមាងទី៣)  អគ្គិសនកីមពុជា 

រោករសី លឹម វណាណ * (គ្ររមាងទ៤ី) 
បតូររ ម្ េះជា សេរោស រអស វ ីអ រអ រអ កិរទី
សុីធី សឺវសី* (គ្ររមាងទី៥) 

ដផនកមលេះននរសុកភនំរកវាញ នងិរកុងរពាធិ៍សាត់  ៣៣១អ រោក លឹម ប៉ាក (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុតំារោ រសកុបាកាន  ៣៣២អ រោក ញណ វឌឍនា (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននឃុសំាវ យស នងិឃុរំឈតុីំ រសកុរកគ្រ ៣៨៣អ រោករសី ឃមឹ រេៀង (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុថំមោ រសកុវាលដវង ៣៩៦អ រោករសី នប៉ សុបញ្ញ  អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកវាលដវង ៤០៤អ រោក រេង ចនាថ វ*ី អគ្គិសនកីមពុជា 
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រសៀមរាប ដផនកមលេះននរសុកជីដរកង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន រកុមេុ៊ន K.T.C Cable 
ដផនកមលេះននរសុករសីសន ំ ៣១១អ រោករស ីរេង សុីមុយ អគ្គិសនកីមពុជា 

រពេះសីេនុ ឃុអូំរររៅ និងឃុបំឹងតារពេម រសុកនរពនប់ ២៧១អ រោក េុ៊ង េុ៊យ (គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
សទឹងដរតង ដផនកមលេះននរសុករសៀមបូក រសកុរសសាន និងរកងុសទងឹដរតង ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ* អគ្គិសនកីមពុជា 
សាវ យររៀង ដផនកមលេះននរសុកកំពង់ររាទិ៍ និងរសុកចស្រនាទ  ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន (គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
តាដកវ ដផនកមលេះននរសុកគ្ីរវីង់ ០១៣អ សេរោសរអ កិរទសុីីធគី្ីរវីង់ រកុមេុ៊នអគ្គិសនីទី២ 

រវៀតណាម 
ដផនកមលេះននឃុរំតពាងំសាប ឃុចំំបុី ឃុកំណតឹ ង និងឃុពំារាម  
រសុកបាទ ី

០១៥អ សេរោសរអ កិរទសុីីធសីំររាងរោង 
(គ្ររមាងទ២ី) 

រកុមេុ៊នអលិអមឹរម 

ដផនកមលេះននរកុងដូនដកវ រសុករកាេះអដណត ត រសុករទាងំ  
និងរសុកគ្ីរវីង់ 

០៥៥អ រោក ម៉ាក់ មុម អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកគ្ីរវីង់ ០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស*(គ្ររមាងទី៣) រកុមេុ៊នអគ្គិសនីទី២  
រវៀតណាម 

ដផនកមលេះននឃុបំងឹរកាញ់ខាងរជីង ឃុបំងឹរកាញ់ខាងតបូង 
រសុកសំររាង 

១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ កិរទីសុីធ*ី
(គ្ររមាងទ២ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុនំរពខាល  ឃុរំកពុំឈូក ដផនកមលេះននឃុធំាល របជុំ នងិឃុរំរមញ រសុក
រកាេះអដណត ត និង ដផនកមលេះននឃុរំសាម ង ឃុរំតឡាច រសកុរទាងំ 

១៣៤អ រោក រទី រឃ្ល ក រសវាករ ម៉ាក់ មុម 

ដផនកមលេះននរសុកសំររាង នងិរសុកអងគរបូរ ី ១៧៨អ រោក រពរជ សុភាព រកុមេុ៊នអលិអមឹរម 
ដផនកមលេះននរសុកសំររាង នងិរសុករតាកំក់ ១៨៨អ រោក លឹម សុីសុភ័ណឌ  (គ្ររមាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកបាទ ី ២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី*(គ្ររមាងទី៣)  អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុនំរពយុថាក  រសកុរកាេះអដណត ត ឃុរំជាគ្ជ័យ រសកុបុរជីលសារ ៣៧៣អ រោក ជួន តុំ (គ្ររមាងទី២) សេរោសរអ កិរទ ី
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សុីធីគ្ីរវីង់ 
ឧតតរមានជ័យ ដផនកមលេះននរសុកចុងកាល់ នងិរកុងសំររាង ៣៨៨អ រោករសី រមៀវ សុផល អគ្គិសនកីមពុជា 
តបូងឃមុ ំ ដផនកមលេះននរសុកតបូងឃមុ ំនិងរសុកអូររាងំឪ ០៨៥អ សេរោសរអ កិរទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្ររមាងទី៣)  អគ្គិសនីកមពុជា 

សេរោសរអ កិរទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្ររមាងទី៤) 
សេរោសរអ កិរទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្ររមាងទី៥) 

ដផនកមលេះននរសុកអូររាងំឪ ០៨៨អ រកុមេុ៊ន ឃុន សុផល* (គ្ររមាងទី២) សេរោសរអ កិ 
រទីសុីធីតបូងឃមុ ំ

ឃុទំនលូង រសុករមមត់ ២៧៧អ រោក ស៊ាន សុីផ្តន អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកអូរាងំឪ រសុកតបូងឃមុ ំរសកុពញដរកក ៣១០អ រោក រសុិន ឈន* (គ្ររមាងទី២) សេរោសអគ្គិសនីសងួ 
ដផនកមលេះននរសុករមមត់ ៣២១អ រោក សូ ថាវនិ* អគ្គិសនកីមពុជា 

រោក សូ ថាវនិ* (គ្ររមាងទ២ី) 
ឃុឈូំក ឃុរំសោ ដផនកមលេះននឃុតំំដបរ និងឃុរំតពាងំរពីង រសុកតំ
ដបរ 

៣៣៩អ រោក ថូវ ន ី(គ្ររមាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង់ 
បាត់ដំបង ដផនកមលេះននរសុកសំ ូត រសុករតនៈមណឌ ល និងរសុកោស់រក  ៣៩២អ រកុមេុ៊នរកមុេុ៊ន រអរអសឌីវអីិម មូអលិធឌី ី

(គ្ររមាងទ២ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ចម 
 

ដផនកមលេះននរសុកនរពឈរ និងរសុកកងមាស ០២៣អ រកុមេុ៊នរមគ្ងគសាម តរៅវរ័ (គ្ររមាងទី៣) សេរោសរអ កិរទសុីីធី 
សគន់-ចំការរល ី

ដផនកមលេះននឃុរំមរពងី និងឃុបំាធាយ រសកុបាធាយ ១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព (គ្ររមាងទី៣) សេរោសរអ កិរទសុីីធ ី
សគន់ ចំការរល ី

ដផនកមលេះននរសុករសីសនធរ  ៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* (គ្ររមាងទី២) រកុមេុ៊ន TPLC 
Holdings  
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កំពង់ឆ្ន ងំ ដផនកមលេះននរសុកកំពង់រតឡាច រសុកសាមគ្គីមានជ័យ រសកុទកឹ
ផុស រសកុរោរបអៀរ នងិរសកុបរបូិរណ៍ 

៣០០អ រកុមេុ៊ន OSVR Trading (គ្ររមាងទ៦ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់សព ឺ ដផនកមលេះននរសុកគ្ងពិសី រសុកសំររាងទង រសុកបរសដា និងរសុក
ភនំរសួច 

២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី*(គ្ររមាងទី៤)  អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកបរសដា ៣៨៦អ រោក អុ៊ង ឃុនវឌឍនៈ (គ្ររមាងទី៣) រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទី
សុីធ ី

កំពង់ធ ំ ដផនកមលេះននរសុករសាទ ង ០៦៣អ រោក អុង េុកសុីន សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌ ី
រវ បរមន មូអិលធីឌ ី

ឃុសំានគ្រ និងឃុដំតបង រសុកកំពង់សាវ យ ២២៨អ រោក រសី ទាងកុក សេរោសបី៊វសុីីរៅវរ័ឌ ី
រវ បរមន មូអិលធីឌ ី

កណាត ល ដផនកមលេះននរសុកកណាត លសទងឹ និងអងគសនួល ២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី*(គ្ររមាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 
ដផនកមលេះននរសុកមាច់កណាត ល ៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* (គ្ររមាងទី២) រកុមេុ៊ន TPLC 

Holdings  
រករចេះ ដផនកមលេះននរសុកសបូំរ ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ*(គ្ររមាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
នរពដវង ឃុសំាវ យរជុ ំឃុនំរពទទងឹ និងដផនកមលេះននឃុរំរចស រសុករមសាង ៣២០អ រោក ធួក សាមាន អគ្គិសនកីមពុជា 

ដផនកមលេះននរសុកកំពង់រតដបក រសុកបាភន ំនិងរសុករមសាង ៣៤៣អ រកុមេុ៊ន ដញ៉ម េ៊ន រអ កិរទីមល អគ្គិសនកីមពុជា 
រពាធិ៍សាត់ ឃុតំារោ រសកុបាកាន  ៣៣២អ រោក ញណ វឌឍនា  អគ្គិសនកីមពុជា 
សទឹងដរតង ដផនកមលេះននរសុករសៀមបូក រសកុរសសាន និងរកងុសទងឹដរតង ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ*(គ្ររមាងទី២)  អគ្គិសនកីមពុជា 
តាដកវ ដផនកមលេះននរសុកបាទ ី ២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី*(គ្ររមាងទី៤)  អគ្គិសនកីមពុជា 

សោំល៖់ * តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសមព័នធទី៨ 
ព័ត៌មានសរងខបសតពីរីបដវងដមសបណាត ញររោងសាងសង់ជាប់កចិចសនា របដវងដមសបណាត ញបានសាងសង់រចួ នងិសាថ នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនមីយួៗ ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិ

ធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់ ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

រមតត 
អាជាា ប័ណណ 
រលម 

រ ម្ េះអនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
របដវងដមសបណាត ញ 
ជាប់កចិចសនា, (km) 

របដវងដមសបណាត ញបាន  
សាងសង់រចួ, (km) សោំល់ 

LV MV LV MV 
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកមពុជា 
បនាទ យមានជ័យ ២៧៦អ រោក ជុន រទិធ ី 9.86 - 9.86 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៥១អ រោក រទព មករា 3.50 8.00 3.50 8.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៧៩អ រោករសី ដកវ ឆវ ី 21.00 - 21.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨៩អ រោករសី ដម៉ន ចន់សុកុល 18.00 - 18.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

បាត់ដំបង ០៦៩អ រោក ណុប បិ៊ន 18.00 - 18.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៤២អ 

 
កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ (គ្ររមាងទ២ី) 6.00 - 6.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ (គ្ររមាងទ៣ី) 7.00 - 7.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

២៤៦អ រោក សណំាង សតា (គ្ររមាងទ២ី) 14.00 - 14.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៥១អ រោករសី អូ៊ច សុផោល  7.00 5.00 7.00 5.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោករសី អូ៊ច សុផោល  (គ្ររមាងទ២ី) 22.00 - 22.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៦២អ រោក ទិន សារវត 21.00 - 21.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៧៥អ រោក កុយ ម៉ាច - 5.50 - 5.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៨២អ រោករសី រសឿន សុភ័ណឌ ណារ៉ា (គ្ររមាងទ២ី) 10.00 - 10.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០៣អ រោករសី លឹម វណាណ * (គ្ររមាងទ៣ី) 30.10 - 30.10 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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 រោករសី លឹម វណាណ * (គ្ររមាងទ៤ី) 18.50 - 18.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សេរោស SVRA Electricity Service Enterprise 
(គ្ររមាងទី៥) 

6.00 9.50 6.00 9.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៣០អ រោក  ុញ សុវណណ (គ្ររមាងទី២) 2.00 6.00 2.00 6.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៩២អ រកុមេុ៊ន ASDVM  - 46.00 - 46.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤០៤អ រោក រេង ចនាថ វ*ី - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពង់ចម ០២៣អ រកុមេុ៊នរមគ្ងគសាម តរៅវរ័ (គ្ររមាងទី២) 34.23 - 34.23 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៥៦អ រោករសី ញឹក ធារ ី(គ្ររមាងទី២) 26.70 - 26.70 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនា ញូដលន រៅវរ័** - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព (គ្ររមាងទី២) 6.00 - 6.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៥៥អ រោករសី រសាម សុខាលីន 8.40 15.00 8.40 15.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* 6.00 12.50 6.00 12.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៦៩អ រោករសី ឌ ីពិស ី 2.45 6.00 2.45 6.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពង់ឆ្ន ងំ ០៤១អ រោក ទី សុគ្នធ (គ្ររមាងទ២ី) 10.34 12.68 10.34 12.68 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
0៩៥អ រោករសី ចន់ សុមូ៉ីល ី 7.42 - 7.42 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
0៩៦អ រោក អុ៊ន សុផល (គ្ររមាងទី២) 13.00 - 13.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក អុ៊ន សុផល (គ្ររមាងទី៣) 3.00 3.00 3.00 3.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១១៩អ រោក អុ៊ន សុធា (គ្ររមាងទ២ី) 10.98 8.35 10.98 8.35 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក អុ៊ន សុធា (គ្ររមាងទ ី៣) 10.00 13.00 10.00 13.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០០អ រកុមេុ៊ន OSVR Trading (គ្ររមាងទ៤ី) - 25.00 - 25.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រកុមេុ៊ន OSVR Trading (គ្ររមាងទ៥ី) 46.00 - 46.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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កំពង់សព ឺ ០៦៧អ រោក សុម េូ៊យ (គ្ររមាងទ២ី) 4.35 3.60 4.35 3.60 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៨២អ សេរោសអគ្គិសនីរពរជនិល អិល.រអស.រម  

(គ្ររមាងទី២)* 
14.50 7.85 14.50 7.85 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ កិរទីសុីធី* (គ្ររមាងទ២ី) - - - - - 
១៣៦អ រោក ដម៉ន គុ្នាធ  (គ្ររមាងទ៣ី) 6.70 9.30 6.70 9.30 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៣៧អ រកុមេុ៊ន រម៉ងសុមរ ងមនស្រសាត ក់សនិ និងរអ កិរទកី* 31.55 18.75 31.55 18.75 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៥៥អ សេរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិនី សំរទិធគ្ីរ ី(គ្ររមាងទី២) 14.33 9.20 14.33 9.20 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី* (គ្ររមាងទ៣ី) 26.50 23.50 26.50 23.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៣៧អ រោក អាន សំអន - 35.00 - 35.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៧៨អ រោក អូ៊ បុ៊នល*ី 12.26 - 12.26 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨៥អ រោករស ីចន់ គ្មឹរអង (គ្ររមាងទី២) 23.00 11.50 23.00 11.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨៦អ រោក អុ៊ង ឃុនវឌឍនៈ (គ្ររមាងទី២) 30.00 16.50 30.00 16.50  បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពង់ធ ំ ០៣២អ រោក ងិន គ្ង់ (គ្ររមាងទ២ី) 16.70 2.37 16.70 2.37 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នទតារា (គ្ររមាងទ២ី) 7.00 3.20 7.00 3.20 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៧៣អ រោក រតឹង សាន 17.70 - 12.45 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៦៧អ រោក រសឿន សុផល (គ្ររមាងទី២) 10.60 - 10.60 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨៧អ រោករសី អូ៊ច រចបឹ - 11.00 - 11.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពត ០៨២អ សេរោសអគ្គិសនីរពរជនិល អិល.រអស.រម* 
(គ្ររមាងទី២) 

- - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស* (គ្ររមាងទ៣ី) 19.50 - 19.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩៧អ រោក យុនិ អុិច 3.70 1.00 3.70 1.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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កណាត ល ០៤៩អ សេរោសអុីបូ៉ស (គ្ររមាងទ៣ី) 12.00 - 12.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សេរោសអុីបូ៉ស (គ្ររមាងទ៤ី) 26.20 - 26.20 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៧១អ សេរោស ធីអិនឌីអិន រអ កិរទីសុីធ ី 4.95 4.60 4.95 4.60 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនា ញូដលន រៅវរ័** 10.00 22.00 8.00 22.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៣៧អ រកុមេុ៊ន រម៉ងសុមរ ងមនស្រសាត ក់សនិ និងរអ កិរទកី* - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី* (គ្ររមាងទ៣ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៧៨អ រោក អូ៊ បុ៊នលី* - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រកាេះកុង ០២៨អ រោក សំរទិធ សុទធ ី 15.00 - 15.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រករចេះ ៣២១អ រោក សូ ថាវនិ*  - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រោក សូ ថាវនិ*(គ្ររមាងទី២) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ* - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រាជធានីភនំរពញ ០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនា ញូដលន រៅវរ័** - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រពេះវោិរ ១២៨អ រោក រអៀង មន 32.10 - 32.10 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
នរពដវង ០៨៨អ រកុមេុ៊ន ឃុន សុផល* (គ្ររមាងទ២ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

២៣៩អ រោក ចន់ សុធា 16.60 8.60 16.60 8.60 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន 14.80 - 14.80 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៨៤អ រោក  ុង នេ 10.00 4.00 10.00 4.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣១០អ រោក រសុិន ឈន* (គ្ររមាងទ២ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣២២អ រោករសី មុ៉ង សុភាព 8.00 2.00 8.00 2.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៣៦អ រោក ោ៊ង ផលល ី 13.85 - 13.85 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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រពាធិ៍សាត់ ០៣៤អ 
 

រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទ២ី) 74.37 - 74.37 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទី៣) 18.00 - 18.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទ៤ី) 15.00 6.00 15.00 6.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

១២៤អ រោករសី អ៊ា ន ស៊ាន (គ្ររមាងទី២) 4.50 - 4.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាងទី៣) 62.00 - 62.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣០៣អ 

 
រោករសី លឹម វណាណ * (គ្ររមាងទ៣ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោករសី លឹម វណាណ * (គ្ររមាងទ៤ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សហគ្រាស SVRA Electricity Service Enterprise 
(គ្ររមាងទី៥) 

- - 
- - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៣១អ រោក លមឹ ប៉ាក (គ្ររមាងទ២ី) 18.85 - 18.85 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៣២អ រោក ញណ វឌឍនា (គ្ររមាងទី២) 10.00 - 10.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៨២អ រោករសី ឃមឹ រេៀង (គ្ររមាងទ២ី) 47.80 - 47.80 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៩៦អ រោករសី នប៉ សុបញ្ញ  13.00 - 13.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៤០៤អ រោក រេង ចនាថ វ*ី 13.00 - 13.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រសៀមរាប ១១១អ រោក គ្ង់ វុន 28.70 - 28.70 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣១១អ រោករសី រេង សុមុីយ 25.75 - 25.75 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

រពេះសីេនុ ២៧១អ រោក េុ៊ង េុ៊យ (គ្ររមាងទ២ី) 5.50 - 5.50 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សទឹងដរតង ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ* - 23.00 - 23.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សាវ យររៀង ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន (គ្ររមាងទី២) 21.50 13.50 21.50 13.50 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
តាដកវ ០១៣អ សេរោសរអ កិរទសុីីគ្ីរវីង់ - 24.84 - 5.62 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០១៥អ សេរោសរអ កិរទសុីីធសីំររាងរោង (គ្ររមាងទ២ី) 19.90 11.00 19.90 11.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
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០៥៥អ រោក ម៉ាក់ មុម - 15.00 - 6.61 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
០៩៣អ សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស*(គ្ររមាងទី៣) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១០១អ សេរោសផារថនល់បត់រអ កិរទីសុីធី* (គ្ររមាងទ២ី) 10.40 11.20 10.40 11.20 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៣៤អ រោក រទី រឃ្ល ក - 23.00 - 3.067 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៧៨អ រោក រពរជ សុភាព 3.56 5.75 3.56 5.75 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
១៨៨អ រោក លមឹ សុសុីភ័ណឌ  (គ្ររមាងទី៣) 23.00 - 23.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី* (គ្ររមាងទ៣ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៧៣អ រោក ជួន តុំ (គ្ររមាងទី២) 2.09 5.62 2.09 5.62 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

ឧតតរមានជ័យ ៣៨៨អ រោករសី រមៀវ សុផល 13.60 - 13.60 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
តបូងឃមុ ំ ០៨៥អ 

 
សេរោសរអ កិរទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្ររមាងទី៣) - 16.00 - 16.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សេរោសរអ កិរទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្ររមាងទ៤ី) 28.00 - 28.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សេរោសរអ កិរទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្ររមាងទ៥ី) 29.00 - 29.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

០៨៨អ រកុមេុ៊ន ឃុន សុផល* (គ្ររមាងទ២ី) 14.20 18.00 14.20 18.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
២៧៧អ រោក ស៊ាន សុីផ្តន 8.00 4.00 8.00 4.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣១០អ រោក រសុិន ឈន* (គ្ររមាងទ២ី)  49.00 18.00 49.00 18.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣២១អ 

 
រោក សូ ថាវនិ* 29.37 - 29.37 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រោក សូ ថាវនិ* (គ្ររមាងទ២ី) - 12.00 - 12.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៣៩អ រោក ថូវ ន ី(គ្ររមាងទ២ី) 20.30 - 20.30 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
 

សរុប I 
1,408.76 576.59 1,401.51 528.87  

1,935.35 1,930.38  
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង់ 
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បាត់ដំបង ៣៩២អ រកុមេុ៊ន ASDVM (គ្ររមាងទ២ី) 10.00 35.00 10.00 35.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
កំពង់ចម ០២៣អ រកុមេុ៊នរមគ្ងគសាម តរៅវរ័ (គ្ររមាងទី៣) 31.00 - 31.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព(គ្ររមាងទ៣ី) 4.00 5.00 4.00 5.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* (គ្ររមាងទ២ី) 30.00 - 30.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

កំពង់ឆ្ន ងំ ៣០០អ រកុមេុ៊ន OSVR Trading (គ្ររមាងទ៦ី) 8.00 30.00 8.00 30.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
កំពង់សព ឺ ២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី* (គ្ររមាងទ៤ី) 23.00 33.00 23.00 33.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៨៦អ រោក អុ៊ង ឃុនវឌឍនៈ (គ្ររមាងទី៣) 33.00 28.20 33.00 28.20 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
កំពង់ធ ំ ០៦៣អ រោក អុ៊ង េុកសុីន 19.60 5.00 19.60 5.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 

២២៨អ រោក រសី ទាងកុក 19.00 - 19.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
កណាត ល ២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី* (គ្ររមាងទ៤ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* (គ្ររមាងទ២ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រករចេះ ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ* (គ្ររមាងទី២) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
នរពដវង ៣២០អ រោក ធួក សាមាន 47.50 - 46.70 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

៣៤៣អ រកុមេុ៊ន ដញ៉ម េ៊នរអ កិរទីមល 34.56 23.3 29.76 23.3 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
រពាធិ៍សាត់ ៣៣២អ រោក ញណ វឌឍនា 6.00 - 6.00 - បានទទលួថវកិាជួយទុន 
សទឹងដរតង ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ * (គ្ររមាងទ២ី) - 25.00 - 25.00 បានទទលួថវកិាជួយទុន 
តាដកវ ២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ កិរទីសុធី*ី* (គ្ររមាងទ៤ី) - - - - បានទទលួថវកិាជួយទុន 

 
សរុប II 

265.66 184.50 260.06 184.50  
450.16 444.56  

 សរុបរមួ 2,435.51 2,374.94  
 

សំោល់៖ * តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសថិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសមព័នធទី៩ 
បញ្ជ ីរ ម្ េះភូមតិាមរមតតនមីយួៗដដលរគ្បដណត ប់ តាមរមតតនមីយួ  ៗររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់  

ររកាមកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

លរ រមតត/រាជធាន ី ភូម ិ ឃុ ំ រសកុ រលមអាជាា ប័ណណ អនកកាន់អាជាា ប័ណណ 
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកមពុជា 
១ បនាទ យមានជ័យ ភូមិនរពចន់ ភូមិសនួលររទត ភូមិរពាវចស់ អូរបីជាន់ អូរររៅ ២៧៦អ រោក ជុន រទិធី 

ភូមិកស្រនតប ភូមិរតាន ត ភូមិអនលង់សារ ភូមិកណាត ល 
ភូមិកំរបារ 

ភនំរលៀប រពេះរនរតរពេះ ៣៥១អ រោក រទព មករា 

ភូមិចំការគ្រ សាវ យរចក សាវ យរចក ៣៧៩អ រោករស ីដកវ ឆវ ី
ភូមិថនល់ោច់ ថមពួក 

ថមពួក ៣៨៩អ រោករសី ដម៉ន ចន់សុកុល 
ភូមិថមដដករកេះ ភូមិកាលទរនាង បនាទ យឆ្ម រ 

២ បាត់ដំបង ភូមិអូរឃមុ ំភូមិបាោករជីង ភូមរិសមីសងាា  
ភូមិរពរជចងាវ រ  

រសមីសងាា  រតនៈមណឌ ល ០៦៩អ រោក ណុប បិ៊ន 
ភូមិបរបូិរណ៍ រៅត  
ភូមិតាម៉ាត ភូមិរសណាល ភូមិតាេុ ី 
ភូមិកាលសាព ន នរពមពស់ 

បរវល ២៤២អ 
កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ (គ្ររមាងទ២ី) 

ភូមិចំការ ភូមិដូនដញ៉ម ភូមោិវ ចស់ ភូមិោវ  ោវ  កញ្ញ  សាន់ ឆ្ន់ (គ្ររមាងទ៣ី) 
ភូមិសំបុកអក ភូមិថម ីភូមិកាច់ររទេះ  
ភូមិសាោរតាវ 

កំពង់ររពៀង សដងក 
២៤៦អ 

រោក សណំាង សតា 
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិកូនថលុង នរពតូច រមាងឫសស ី
ភូមិអូរតាញ ភូមិនរពរៅត  តារោម បាណន់ ២៥១អ រោករសី អូ៊ច សុផោល   
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ភូមិអណតូ ងនាង ភូមិដងគត់ធនង់ ភូមិតាដង៉ន 
 

រោករសី អូ៊ច សុផោល   
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិអូរតាគ្ ី អូរតាគ្ ី
ថមរោល 

ភូមិកាលរខាម ច នរជ 
ភូមិបឹងអនលក់ កតុលតាដេន បរវល 
ភូមិរពាធិ៍បាត់ដំបង ភូមិអំដបងនថង រកា 

សដងក ២៦២អ រោក ទិន សារវត ភូមិបាដសត ភូមិសរមតច ភូមិសាវ យស  
ភូមិបឹងទឹម ភូមិតាបុ៉ន តាបុ៉ន 

ភូមិពាក់ដសបក ភូមិរពេះដរស សនឹង បាណន់ ២៧៥អ រោក កុយ ម៉ាច 
ភូមិខាន ចរមាស រូងនរជ ថមរោល 

២៨២អ 
រោករសី រសឿន សុភ័ណណណារ៉ា 

(គ្ររមាងទី២) ភូមិរកាេះរាម ភូមិបល័ងករល ីភូមិរូងអំពលិ ខាន ចរមាស បរវល 
ភូមខិាន ចអំពរ ភូមិឈូក ដរពកជីក 

រុកខគ្ីរ ី
៣០៣អ 

រោករសី លិម វណាណ *  
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរពេះអណតូ ង ភូមិទលួគ្គ្ីរ ភូមិនរពរតឡាច 
ភូមិដប៉ន ភូមិរូង ភូមិទលួសាវ យ ភូមិដរសគុ្យ 
ភូមិមុមរា 

នរពរតឡាច 

ភូមិដណំាក់រុន ភូមិរកាេះថកូវ ភូមិសាវ យយរ៉ 
ភូមិតារពាល 

ដរពកជីក រោករសី លិម វណាណ *  
(គ្ររមាងទី៤) 

ភូមិរចងំមពស់ ភូមិអូរររំចក ភូមិដរពកតារពាល បាសាក់ 

ភូមិនរជរុន ភូមិទលួរកា ភូមិបងឹរបិយ ៍ ឫសសរីកាងំ រមាងឫសស ី សេរោស SVRA Electricity 
Service* (គ្ររមាងទ៥ី) 

ភូមិបុេះមនុល ដចងមានជ័យ បាណន់ ៣៣០អ រោក  ុញ សុវណណ (គ្ររមាងទី២) 
ភូមិតាសាញរជីង ភូមិនរពររំចក តាសាញ សំ ូត ៣៩២អ រកុមេុ៊ន ASDVM 
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ភូមិវាលរលមឹ តារតាក 
ភូមិអូរររំចកររកាម ភូមិអូរជាកំណាត ល ភូមិនរពធ ំ កំពង់រពព  

- - - ៤០៤អ រោក រេង ចនាថ វ*ី 
៣ កំពង់ចម ភូមិររកាយវតត ភូមិរតពាងំរពាន គ្រ 

នរពឈរ ០២៣អ រកុមេុ៊នរមគ្ងគសាម តរៅវរ័ 
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរតពាងំទូក ភូមិមវតិតូច ភូមិរតពាងំអពំិល នរជរវៀន 
ភូមិមវិតធ ំភូមិរបធាតុ ភូមិអពំលិធំ ភូមិអស្រងកង មវិតធ ំ
ភូមិរទមុមទី២ ភូមសិំររាង ភូមិដូង តុងរុង 
ភូមិរមមាងំ ភូមិតាចក់ ភូមោិវ  ោវ  
ភូមិរសដង៉រជីង ភូមិរតពាងំរតាន ត រសដង៉ 
ភូមិសូដសន ភូមិអណតូ ង សូដសន 
ភូមិសាវ យនរព ភូមិវាល ភូមិកណាត លរកាង សំររាង 
ភូមិអូរដូនញ ភូមិទរនលសរ ភូមិអង រតពាងំរពេះ 

នរពឈរ 

០៥៦អ រោករសី ញឹក ធារ ី(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិកំពង់សំរតិ ភូមិកំពង់សណំាញ់ រមៀន 
ភូមិរលសួ ភូមិរតពាងំកក់ អូរសាវ យ 

កំពង់រសៀម 
ភូមិអំពលិរជ ំ រកឡា 
ភូមិរបថង ភូមិវាលររគ្ៀល ភូមិទួលចបំក់ ភូមិ
រទាន ភូមិរពាន ភូមិដប៉ន ភូមិរតពាងំអពំិល 
ភូមិទួលពរពល ភូមិទួលរតាច 

រទាន 

- - - ០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនាញូដលនរៅវរ័** 
ភូមិដរជក បាធាយ បាធាយ ១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព (គ្ររមាងទី២) 
ភូមិដបកពាង ភូមិជាោ ភូមតិាងិន ជាោ បាធាយ ២៥៥អ រោករសី រសាម សុខាលីន 
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ភូមិទួលចន់ ភូមិចារអំរៅ ចារអំរៅ 
ភូមិសាវ យ សាវ យរពាធិ៍ 

រសីសនធរ ៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* ភូមិអំពលិ ខាន សរ 
ភូមិទងរតឡាច ភូមិជនាល ត់នដ ភូមិបឹងទីង ទងរតឡាច 
ភូមិអូររុន ភូមិរឈរីទ ី មពបតាងនួ សទឹងរតង់ ៣៦០អ រោករសី ឌ ីពិសី 

៤ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិដមសត ភូមិរចងរម៉ាង ភូមថិមី  រចងរម៉ាង ទឹកផុស 
០៤១អ រោក ទ ីសុគ្នធ (គ្ររមាងទ២ី) ភូមិររជស ភូមិតាងំរគ្ួសលិច ភូមិតាងំរគ្សួរកតី 

ភូមិធលករលីង 
រកាងំោវ  សាមគ្គីមានជ័យ 

ភូមិរគ្ួស ភូមិរតពាងំរតាច រោរបអៀរ 
រោរបអៀរ ០៩៥អ រោករសី ចន់ សុីមូ៉ល ី

ភូមិរទនាមរពរជ ភូមិសពករាជយ ភូមិរោកបនាទ យ រោកបនាទ យ 
ភូមិទ័ពដតបង ភូមិថមរាប ភូមិរតពាងំធ ំ ពរង 

រោរបអៀរ ០៩៦អ 
រោក អុ៊ន សុផល (គ្ររមាងទី២) ភូមិសាវ យរជុំថម ីភូមិរកាងំរបសាវ យ ភូមិកនុង សាវ យរជុ ំ

ភូមិរពាល បនាទ យរពាល 
ភូមិសតុកកបាស បនាទ យរពាល អុ៊ន សុផល (គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិរកាេះកណាត ល ភូមិទំនប់ថម ីភូមិដរសរបង 
ភូមិតាងំធនង់ 

រជៀប 
ទឹកផុស ១១៩អ 

រោក អុ៊ន សុធា (គ្ររមាងទ២ី) 

ភូមិថនល់ដកង ភូមិនរពររៅ ភូមរិកសាងំដុសរ ងី កាលទឹក រោក អុ៊ន សុធា (គ្ររមាងទ៣ី) 
ភូមិរតពាងំបួន សាវ យ 

សាមគ្គីមានជ័យ ៣០០អ 
រកុមេុ៊ន OSVR Trading  

(គ្ររមាងទី៤) 
ភូមិរោងំ ភូមិនាងមាោ ភូមវិាលតាគ្ីង 
ភូមិដតបងមពស់ ភូមិថម ី

ដតបងមពស់ 

ភូមិរកាង កពង់ ភូមិដណំាក់រពីង ភូមិរតពាងំរមទស សាវ យជុក 
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ភូមិរកាងំរសម៉ ភូមិនរពញម ភូមិរតពាងំរពីង 
ភូមិរចបកនទួត ភូមិរកាងំករស្រនាទ ល ភូមិរចករសតច 
ភូមិរចកកូវ 

ពាម 

ភូមិេងសឈូក ភូមិចំការ ភូមិរតពាងំបនួ សាវ យ 
 

រកុមេុ៊ន OSVR Trading  
(គ្ររមាងទី៥) 

ភូមិនាងមាោ ភូមិវាលតាគ្ីង ភូមិដតបងមពស់ ដតបងមពស់ 
ភូមិដណំាក់រពីង ភូមិរតពាងំរមទស 
ភូមិរកាងំរសម៉ ភូមិនរពញម ភូមិរតពាងំរពីង សាវ យជុក 

ភូមិរចបកនទួត ភូមិរចករសតច ពាម 
៥ កំពង់សព ឺ ភូមិគ្ីររីសមខីាងរជីង ភូមិដីដុេះ ភូមិអូរមុមទឹក តាងំសា ភនំរសួច ០៦៧អ រោក សុម េូ៊យ (គ្ររមាងទ២ី) 

ភូមិទីរបាមំយួ ដរតងរតយងឹ ភនំរសួច ០៨២អ 
សេរោសអគ្គិសន ីរពរជនលិ 
អិលរអសរម (គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរតពាងំឈូក ភូមិសងគមមានជ័យ 
ភូមិកណាត ល ភូមិរពាធិ៍កណាត ល ភូមិរពាធិ៍ធ ំ
ភូមិឥដា ភូមិរចរនៀងចស់ 

រពាធិ៍អស្រងកង បរសដា ១០១អ សេរោសផារថនល់បត់ 
រអ កិរទសុីីធ*ី (គ្ររមាងទ២ី) 

ភូមិដំបូករូង ភូមិសបូំរ ដំបូករូង 
ភនំរសួច ១៣៦អ រោក ដម៉ន គ្នាធ  (គ្ររមាងទ៣ី) ភូមិអូរោវ  ភូមិសាវ យរជុ ំភូមិអរំៅ ភូមិតាវ៉ា 

ភូមិរលសួ ភូមិនរពទទឹង ភូមិរកាងំរចទ 
អូរ 

ភូមិរតពាងំសុភ ីភូមិរតពាងំរក ងឹ ភូមិរតពាងំ
រពាធិ៍ ភូមិរតពាងំទូក ភូមិនរពកតូច ភូមិអងគតាឯក 
ភូមិនរពររាង ភូមិនពតតារទ ូភូមិពនធរ 

ភនំតូច ឧតតងគ 
១៣៧អ 

រកុមេុ៊នរម៉ងសុមរ ង មនរសាក់
សិននិងរអ កិរទីក* ភូមិរកាងំោវ សំបូរ 

សំររាងទង 
ភូមិអងគទនាល ប់ ភូមិរតពាងំរពសុ ភូមិរតពាងំតា សំររាងទង 
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ឡាត់ ភូមិរតពាងំរតស់ ភូមិទនលកនទិល 
ភូមិចក់កាបំិត ភូមិបាក់ចិរញ្ជ ៀន ភូមិរោករៅន  
ភូមិអូររកាងំអំបលិ 

រតពាងំគ្ង 

ភូមិរតពាងំររំចក ភូមិសសួត ីភូមិមវិត ភូមិរឆវក 
ភូមិរតពាងំសគុន ភូមិរតពាងំអណតូ ង 
ភូមិរតពាងំរពាធិ៍ ភូមិមាត់អូរ ភូមិកណាត ល 

ពាងំោវ  
ឧដុងគ 

១៥៥អ 
 

សេរោសអភិវឌឍន៍អគ្គសិន ី
សំរទិធ គ្ីរ ី(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរកាងំដសលង ភូមិរកាងំរកចូ ភូមិរោកចរ 
ភូមិសាវ យរភាល េះ 

នរពរកសាងំ 

ភូមិរពាធិ៍ ពាន យ សំររាងទង 
ភូមិរតដបករទូង ភូមិររចស ភូមិសនលង់ ភូមិពរង រសង់ 

គ្ងពិស ី
២២៤អ 

រកុមេុ៊នសុខារអ ចិរទីសុធី*ី* 
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរាងំ ភូមិរតពាងំរនៈ ជរងុក 
ភូមិរតពាងំទាប ភូមិនរពទនំប់ ភូមិតារាជ  
ភូមិសំររាងភូមិមពស់ ភូមិនរពរឃ្ល ក ភូមិសនួល  
ភូមកិក់ធ ំភូមិទួលវាសនា 

មោឬសស ី

ភូមិធលក ភូមិទលួ សាវ យរពំារ បរសដា 
ភូមិដរសររៅ ភូមិសតុកនរជ ភូមរិកាងំបឹង 
ភូមិមនងរកាងំ 

តាងំសំររាង 

ភនំរសួច ២៣៧អ រោក អាន សំអន 
ភូមិរកាងំគ្រ ភូមិដក់ពរ ភូមិនរពទទឹង ភូមិនរព
រេៀច ភូមិដូង ភូមិបនាទ យរការ ភូមិរកាងំរកចូ 
ភូមិរតពាងំរបីយ ៍

រកាងំដីវ៉ាយ 

ភូមិរកាងំរចក ភូមិរបង ភូមិចបំក់ ភូមិថម ី ចំបក់ 
- - - ២៧៨អ រោក អូ៊ បុ៊នលី* 
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ភូមិជ័យថម ីភូមិដីរកេម ភូមិដូង 
ភូមិកាលទឹកររកាម ភូមិតានន ភូមិកាលទឹករល ី
ភូមិថម ីភូមិនរពឬសស ីភូមិសាោ ភូមិដូងថនល់ប ី

ជាសំដងក ភនំរសួច ៣៨៥អ រោករសី ចន់ គ្ឹមរអង  
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិដរសដមារ ភូមិចបំករុនខាងតបូង ភូមិចំបករុន 
ខាងរជីង ភូមិរមាលធ ំភូមិរមាលរតាន តខាងរជីង 
ភូមិតាដដងថម ីភូមិរតពាងំខាន រសាឡាងំ ភូមិអូរចរ 

រពាធិ៍រមាល 

បរសដា ៣៨៦អ 
 

រោក អុ៊ង ឃុនវឌឍនៈ  
(គ្ររមាងទី២) ភូមិរពាធិ៍ ភូមិេងស ភូមិរពាធិ៍ដតបង ភូមិរតពាងំ

ទូក ភូមិរតពាងំអណតូ ង ភូមិរតពាងំសាោ 
ភូមិរតពាងំមយង 

និទាន 

៦ កំពង់ធ ំ ភូមិរខាា ម ភូមិតាងំរោក សូរោង 

បារាយណ៍ ០៣២អ 
រោក ងិន គ្ង់  
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរតដក់ពង ភូមិពរង ភូមិរសេះសបំួរ  
ភូមិអមទង 

ពរង 

ភូមិរពាន ភូមិរសមីរោេះ ភូមិសងគមមានជ័យ 
ភូមិរសៀមរាប ភូមិអងគរជា ភូមរិតពាងំមលុង 
ភូមិអូរររំចក 

រចរនៀង 

ភូមិរបរតាង សាវ យរភលីង 
ភូមិសំររាង ភូមិអូរសួសត ីភូមបិារាយណ៍តូច 
ភូមិសាវ យ ភូមិជីរអាក ភូមិថនល់ជាត ិភូមិរពាធិ៍ពីរ 
ភូមិបាណក 

បារាយណ៍ 
បារាយណ៍ ០៣៩អ រោក គ្ឹម ច័នទតារា 

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិសិររីាជយ ឈូកមាច់ 
ភូមិបញ្ញ ជ ី តបូងរករព ី

សនទុក ០៧៣អ រោក រតឹង សាន 
ភូមិរតពាងំរពីង ភូមិតាមញិ ភូមិសុភមងគល រកោ 
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ភូមិរកោ ភូមិដងកាត  
ភូមិរូង ភូមិរោប ភូមិចរ ភូមោិវ រកវ៉ា 

បារាយណ៍ ៣៦៧អ 
រោក រសឿន សុផល  

(គ្ររមាងទី២) ភូមិរតពាងំទូក ភូមិរោម ភូមិបាក់សាន ររកាម បាក់សាន  
ភូមិនរពគុ្យ ភូមិបិណតី  ភូមិសាវ យរឃ្ល ក នរពគុ្យ 

កំពង់សាវ យ ៣៨៧អ រោករសី អូ៊ច រចឹប 
ភូមិររតៀមចស់ ភូមិរតាន ត ភូមចុិងនរព កំពង់សាវ យ 

៧ កំពត 
- - - ០៨២អ 

សេរោសអគ្គិសនីរពរជនិល អិល.
រអស.រម* (គ្ររមាងទ២ី) 

ភូមិរចករៅត  ភូមិដរសកាន់ចិន ភូមិរតពាងំរពីង ទូកមាសខាងរកតី 
បនាទ យមាស 

០៩៣អ 
សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស* 

(គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិនរពធ ំភូមិរកាេះទដនស ទូកមាសខាងលចិ 
ភូមិរកសាងំរល ីភូមិរកសាងំររកាម ភូមិរបជជនា បនាទ យមាសខាងរកតី 
ភូមិសាដបូំង រដីមដូង អងគរជ័យ 
ភូមិសគរទូង ភនំកុង អងគរជ័យ ០៩៧អ រោក យុនិ អុិច 

៨ កណាត ល ភូមិវាលដរតង ភូមិដរពកតាឯក ភូមិដរពកដសលង តាលន់ 
សាអ ង 

០៤៩អ សេរោសអុីបូ៉ស  
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរតាន តញី ភូមិនរពទទឹង ភូមដិំរឆីលង មពប 
ភូមិចុងមាច់ រឈរីមម  រកាេះធ ំ
ភូមិទួលសពឺ ភូមិដរពកដសលង តាលន់ 

សាអ ង 
០៤៩អ 

សេរោសអុីបូ៉ស  
(គ្ររមាងទី៤) 

ភូមិដរពកតាឯក ររតាយសាល  
ភូមិរលម១ ភូមិរលម២ ភូមិរលម៣ ភូមិរលម៤ 
ភូមិរលម៥ របសាទ 

ភូមិដរពកតាេងស កំពង់កុក 
រកាេះធ ំ

ភូមិដរពកថម ីភូមិរលម២ ររជាយតាដកវ 
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ភូមិដរពកអណតូ ង រលីកដដក 
ភូមិដរពកនរជ ភូមិខាន រតាងំយូរ ដរពកនរជ 
ភូមិដំរឆីលង ភូមិដរពកដមមរ ភូមិទលួសាោ សាអ ងភន ំ

សាអ ង ០៧១អ សេរោសធីអិនឌីអិន 
រអ កិរទសុីីធ ីភូមិកនុងដរពក ភូមិទួលសុភ ី ទឹកវលិ 

ភូមិតារពេម ភូមិកតុល ភូមិកំពង់អុស ភូមិតាដម 
ភូមិដងរោម 

កំពង់អុស ពញឮ 
០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនាញូដលនរៅវរ័** ភូមិអនលង់ដសលង សំបូរមាស 

មុមកំពូល 
ភូមិសាវ យអំពារ ភូមិរឈទីាលរភាល េះ ភូមិថម ី សាវ យអំពារ 
ភូមិគ្ីរថីម ីភូមិរតពាងំដតបង ភូមរិតពាងំកក់  
ភូមិបឹង ភូមិទទុីយពង ភូមិលវ ីភូមិអងគឃ្ន ន  
ភូមិបឹងរទា 

សំររាងរល ី
អងគសនួល ១៣៧អ រកុមេុ៊នរម៉ងសុមរ ង មនរសាក់

សិននិងរអ កិរទីក* 
ភូមិខាន រ ភូមិបឹងរមាស់ ភូមិដរសកាច់ ភូមិបងឹខាន រ ទួលររពច 

- - - ២២៤អ រកុមេុ៊នសុខារអ ចិរទីសុធី*ី* 
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិនរពរោល វ្ ងំ 

ពញឮ ២៧៨អ រោក អូ៊ បុ៊នលី* ភូមិដសលង ភូមិនរពសុពណ៌ ភូមតិារោ  
ភូមិថម ីភូមិទលួរពិច ភូមិតាតូច ភូមិរតពាងំលិច 
ភូមិនរជោស់ 

នរជោស់ 

- - - ៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង* 
៩ រកាេះកុង ភូមិភនំរសរៅ ភូមិរនសាទ ភូមិកំពង់សាត  ំ

ភូមិរឈនីាង ភូមិររជាយសាវ យខាងរកីត ររជាយសាវ យ ដរសអំបិល ០២៨អ រោក សំរទិធ សុទធី 
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ភូមិបឹងរពាវ ភូមិទឹករប៉ាង ភូមសិាោមាន ង បឹងរពាវ 
ភូមិដរសអបំិល ដរសអំបិល 

១០ រករចេះ - - - 
៣២១អ 

រោក សូ ថាវនិ*  
- - - រោក សូ ថាវនិ* (គ្ររមាងទ២ី) 
- - - ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ* 

១១ រាជធានីភនំរពញ - - - ០៩០អ រកុមេុ៊ន វាសនាញូដលនរៅវរ័** 
១២ រពេះវោិរ ភូមិបុេះនព ភូមិដរសធ ំ រុងររឿង 

ររវៀង ១២៨អ រអៀង មន 
ភូមិអូរ ភូមិបឹង ររបៀប 
ភូមិអនលង់សាវ យ រេ័ស 
ភូមិសំរទិធ ភូមិរករ ិ៍ត រតនៈ 
ភូមិឬសសរីសុក ភូមិឈនួន ភូមិទនាប់ រសួរាន់ 

១៣ នរពដវង ភូមិអំពលិររៅ ភូមិទួលនរជ អំពិលររៅ សុីធរកណាត ល ០៨៨អ រកុមេុ៊ន ឃុន សុផល*  
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរគ្ួស ភូមិសំបូរ នរពរឃនស 

រមសាង ២៣៩អ រោក ចន់ សុធា ភូមិរកសាងំ ភូមិថម ីភូមិសាវ យអណតូ ង ជីផុច 
ភូមិរបសាវ យ ភូមិសាវ យរកេះ ភូមិផ្តល ងំ ភូមិថមស 
ភូមិមុឺនពាន់ រតពាងំដរស 

ភូមិររចស ភូមិរតពាងំសគន់ ភូមិទួលតារ ី
ភូមិច័នទរកសាន  ភូមិចំបក់រជុំ ភូមិអណតូ ងរតាច ររចស 

រមសាង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន 
ភូមិរមសាង ភូមិនរពមនុល នរពររំដង 
ភូមិរសេះតាអឹម ភូមិរោកររចស អងករសរ 



66 

ភូមិដសន ភូមិកពំង់ដសលង ភូមិទ័ពរសតច ភូមិរពាធិ៍
ភលុក ភូមិសាវ យកាប ភូមិសនួល ភូមិចក ធាយ 

បាភន ំ ២៨៤អ រោក  ុង នេ 
ភូមិទីរលង រកសជ័យ 
ភូមិថមទកឹោច់ ភូមិររជាយផអុង ភូមិរោករកសាងំ 
ភូមិរតពាងំសាវ យ ភូមិបុសសរតាន ត ភូមិដបកកអម 
ភូមិនរជរមាក់ ភូមិចរចរ ភូមិឬសសទីរនល 
ភូមិទុករសូវ ភូមិរពេះរសង់ ភូមរិតពាងំអំពលិ 

រោកគ្ង់លិច ករស្រញ្ច ៀច ៣១០អ រោក រសុិន ឈន* (គ្ររមាងទី២) 

ភូមិពពសឹ ភូមិនរពករនាល ង ភូមិរជាវ ភូមិសាវ យ 
ភូមិកំពង់ 

នរពករនាល ង កំពង់ោវ ៣២២អ រោករសី មុ៉ង សុភាព 

ភូមិោព ច ភូមិសដស្រងករជុ ំភូមិកណាត ល ភូមិដសនរាន 
ភូមិបឹងរពេះ 

បឹងរពេះ បាភន ំ

៣៣៦អ រោក ោ៊ង ផលល ី
ភូមិសនួល ភូមិសពឺរកីត សពឺ(ក) 
ភូមិរកសាងំ ភូមិថម ី ជីផុច 

រមសាង ភូមិបារាជ ភូមិរតពាងំរពេះ១ ភូមិរតពាងំរពេះ២ 
ភូមិឬសសទីាវ រ ភូមិរបត់ផចកឹ 

នរពរឃនស 

១៤ រពាធិ៍សាត់ ភូមិបាក់ចិរញ្ជ ៀន ភូមិរករៅរជុ ំភូមិចន់រសរ ី បាក់ចិរញ្ជ ៀន 

ភនរំកវាញ 
០៣៤អ រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទ២ី) 

ភូមិសំររាង១ ភូមិសំររាង២ សំររាង 
ភូមិផទេះរុង ភូមិបត់រដំលួ ភូមិជរងុក ភូមិនរជរកឹម 
ភូមិថលុកដរងាក  ភូមិកាច់សាវ យ ភូមិតាសាញ់ 
ភូមិនរពកនលង់ ភូមិដណំាក់កដនសង 

ផទេះរុង 

ភូមិរតារំសេះ ភូមិអូរ ភូមិបត់រតាច  
ភូមិឬសសតីម៉ាន់ បឹងបត់ករណាត ល បាកាន 
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ភូមិរពេះចំបក់ រតពាងំជង 
ភូមិបឹងរបិយ ៍ភូមិដរសោវ  ភូមចិំការអូរ រតពាងំជង 

រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទី៣) ភូមិរកាេះរកសាងំ ភូមិកណតឹ ងមាស  
ភូមិរធាន េះតាចប 

សាន មរពេះ 

ភូមិកាប់រកឡាញ់ ភូមិរពាលយ ំភូមិរពេះចំបក់ រតពាងំជង រោក ទឹម ទូច (គ្ររមាងទ៤ី) 

ភូមិដរពក៣ ភូមិអូររេង សំររាង ភនរំកវាញ ១២៤អ 
រោករសី អ៊ា ន ស៊ាន  

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិថម ីភូមិតាដកវររកាម ភូមិកណតុ រស ភូមិរតពាងំ
នឃល ភូមិជជក ភូមិអូរអញ្ច ញ ភូមិរពាធិ៍អស្រងកង 

បឹងកនទួត 

រកគ្រ 
១២៥អ រោក យក់ សាវងស (គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរកបសី ភូមិនរពខាល  ភូមិជ័រមាក ន ភូមិរតា ំ
ភូមិដតបងរជុ ំភូមិបងគងឃមុ ំភូមិដសនរពន 
ភូមិរឈទីាល ភូមិកណាត ល ភូមិដងទកឹោច 
ភូមិចំបក់ធ ំភូមិថម ីភូមិបងឹវាល 

រតាន តជុ ំ

ភូមិរចករៅ ភូមិរពាធិ៍កុដ ភូមរិលួសកណាត ល 
ភូមិសាន រាច 

កំពង់រពាធិ៍ 

ភូមិរោងំ ភូមិទលួទទឹង ភូមិដតបងរបរកៀប កញ្ជ រ ករណត ៀង 

- - - ៣០៣អ 

រោករសី លិម វណាណ  (គ្ររមាងទី៣) 
រោករសី លិម វណាណ  (គ្ររមាងទី៤) 
សេរោស SVRA Electricity 

Service* (គ្ររមាងទ៥ី) 
ភូមិដូនអ ីភូមិកតីខាវ យ ភូមិសាវ យមាស ចំររនីផល 

ភនរំកវាញ ៣៣១អ រោក លមឹ ប៉ាក់ (គ្ររមាងទ២ី) 
ភូមិអូរថកូវ ភូមិនរពឱម៉ាល់ រោប 
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ភូមិអូររសាវ ភូមិសាវ យប៉ាក ភូមិអូរឬសស ី រពងិល 
ភូមិទួលថម ីភូមិសំសានត ភូមិតាងំរោក តារោ 

បាកាន ៣៣២អ រោក ញណ វឌឍនា (គ្ររមាងទី២) 
ភូមិវតតរកាេះ ខាន រទទឹង 
ភូមិរតពាងំឈនួល ភូមិបងឹសមុក ភូមិកំដរង៉ សាវ យស 

រកគ្រ ៣៨៣អ 
រោករសី ឃមឹ រេៀង  

(គ្ររមាងទី២) 
ភូមិទួលអដណត ត ភូមិផទេះរចក ភូមិរឈរីទព 
ភូមិកណាត ល ភូមិទាននរព ភូមអិនាចំបក់ 
ភូមិកាលទាោ៊ន 

រឈតុី ំ

ភូមិឯកភាព ភូមិកណាត ល ភូមសិងគមថម ី ថមោ វាលដវង ៣៩៦អ រោករសី នប៉ សុបញ្ញ  
ភូមិទំព័រ របរមាយ 

វាលដវង ៤០៤អ រោក រេង ចនាថ វ*ី 
ភូមិរករពីពីររល ីភូមិរករពីពីរររកាម រករពីពីរ 

១៥ រសៀមរាប ភូមិចំបក់ធ ំភូមិដសងង ភូមិសាោ ភូមិរកា កំពង់កត ី

ជីដរកង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន 
ភូមិសំររាង ភូមិទទា ភូមិរតពាងំដវង ភូមិតាយ៉ុន 
ភូមិថនល់រោក ភូមិរកាង កពង ភូមិររំដង 

សាព នរតាន ត 

ភូមិថម ីភូមិពរង២ ភូមិពរពល ពរងររកាម 
ភូមិរោកោង ភូមិរចរនៀង ភូមិមស ីភូមិរទាស ដសនសុម 

រកឡាញ់ 

៣១១អ រោករសី រេង សុីមុយ 

ភូមិខាន ររជីង ភូមិខាន រតបូង ភូមិរោកថម ី រកូចគ្រ 
ភូមិរមាងតបូង ភូមិរមាងរជងី ភូមិដមវក រមាង 

រសីសន ំ
ភូមិពរង ភូមិរបង ភូមិសាម ច់ ភូមិធលក  
ភូមិនាងររសាង 

រតាសំសរ 

ភូមិដសលងតារវត ភូមិដសលងគ្ង់ ភូមិរោកថកូវ កាល ងំោយ 
ភូមិរចរនៀង ភូមិភនំដ ីភូមិដសលងសាព ន ដសលងសាព ន 
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ភូមិអំរៅរដៀប ភូមិររជាយនាងងួន ររជាយនាងងនួ 
១៦ រពេះសីេនុ ភូមិដរសកនុង ភូមិដរសចមរល ី អូ៊រររៅ នរពនប់ ២៧១អ រោក េុ៊ង េុ៊យ (គ្ររមាងទ២ី) 
១៧ សទឹងដរតង ភូមិអូរឬសសកីណាត ល អូរឬសសកីណាត ល 

រសៀមបូក ៣៩៥អ រោករសី ឃុន សុមេគចិ* 
ភូមិដរសរកសាងំ ភូមិរកាេះរកូច ដរសរកសាងំ 

១៨ សាវ យររៀង ភូមិរពាធិ៍មអម ភូមិរពាធិ៍ ភូមិនរពរបឹស ភូមិធលកថម ី រតាន ត កំពង់ររាទិ៍ 

២៦៨អ រោក ខាន់ សុីដដន  
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិដសនតរ ចស្រនាទ  

ចស្រនាទ  ភូមិទួលសត ីភូមិដូននទ ទួលសត ី
ភូមិរតពាងំរដៀរល ីភូមិរតពាងំរដៀររកាម 
ភូមិទួលសាព ន ភូមិបនាល សអិត ររចស 

១៩ តាដកវ ភូមិររជាយដសលង រពេះបាទជាន់ជុ ំ

គ្ីរវីង់ ០១៣អ សេរោសរអ កិរទសុីីធគី្ីរវីង់ 
ភូមិរចក គ្ីរចុីងរកាេះ 
ភូមិថម ីភូមពិីងពង់ ភូមរិសាម ភូមិរដីមអរងាក ល 
ភូមិទនាល ប់ 

រសាម 

ភូមិអាជាងំ ភូមិររពច ភូមិរតពាងំសាប 
ភូមិរដីមរកាយ ភូមិសតុករបយិ ៍ភូមិមាច់លប់ 
ភូមិរកាមពស់ ភូមិតាសូ៊ ភូមិសដងក ភូមិរោងំ
ររគ្ីល ភូមិចក ភូមិពូនភន ំភូមិរៅម មច ី

រតពាងំសាប 
បាទ ី ០១៥អ 

សេរោសរអ កិរទសុីីធ ីសរំរាង
រោ៉ង (គ្ររមាងទ២ី) 

ភូមិរកសាងំ កណតឹ ង 
ភូមិរគ្ួស ពារាម 
ភូមិរោករឃ្ម ង រនាម 

រទាងំ ០៥៥អ រោក ម៉ាក់ មុម 
ភូមិនរពសលកឹ ភូមសិងាា  ភូមិរដមីរផតៀក នរពសលឹក 
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- - - ០៩៣អ 
សេរោសអគ្គិសនីទូកមាស* 

(គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិដក់ពរ ភូមិរសីជ័យ បឹងរកាញ់ខាងតបូង 

សំររាង ១០១អ 
សេរោសផារថនល់បត់ 

រអ កិរទសុីីធី* (គ្ររមាងទ២ី) ភូមិវេះរពាេះ ភូមិរតពាងំរាងំ ភូមិោក់ររទេះ 
ភូមិរតពាងំរឃ្ល ក ខាវ វ 

ភូមិចំបក់ឯម ភូមិរបឡាយមាស ភូមិរដីមរកូច 
ភូមិរដីមចន់ ភូមិររមញខាងរជីង 
ភូមិររមញខាងតបូង 

ររមញ រកាេះអដណត ត ១៣៤អ រោក រទី រឃ្ល ក 

ភូមិរទា ភូមិឬសសរីជុ ំ សំររាង សំររាង ១៧៨អ រោក រពរជ សុភាព 
ភូមិអងគរាងំ បឹងរកាញ់ខាងរជីង 

សំររាង ១៨៨អ រោក លមឹ សុីសុភ័ណឌ   
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិខាន ររុង ភូមិតាស ំភូមិបឹងរតាញ់ ភូមិមោរាជ បឹងរកាញ់ខាងតបូង 
ភូមិសឹងា ភូមិកាយបាងំ ភូមឈូិកសតបូង 
ភូមិឈូកសរជីង ភូមិនរពខាល  ភូមិទនាល ប់ ភូមិដវង 
ភូមិប៉ាណា ភូមិរកាងំរៅត  ភូមរិកាងំដរតង 
ភូមិរតពាងំរបីយ ៍ភូមិកត ី

សឹងា 

ភូមិតាមូង ភូមិរូង ភូមិសាវ យនរព ភូមិរបរសៀត 
ភូមិលំចង់ លំចង់ 

ភូមិធលកដំណាក់េលួង ភូមិអងគរផតៀក ជំរេះរពន 
ភូមិតារពាន សំររាង 
ភូមិជ័យរជាគ្ ភូមិអញ្ច ញ ភូមិតារាគ្មន៍ ជ័យរជាគ្ បូរជីលសារ ៣៧៣អ រោក ជួន តុំ (គ្ររមាងទី២) 

២០ ឧតតរមានជ័យ ភូមិខាន  ភូមិឈូក ភូមិរចកកបូ ភូមិរោកសាព ន 
ភូមិរោកសំររច រកសាងំ ចុងកាល់ ៣៨៨អ រោករសី រមៀវ សុផល 
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ភូមិតាដប៉ន ភូមិពរង ភូមិអំពលិ ពរង 
ភូមិដឆកដរសង ភូមិរោករតាង ភូមិរោករាងំ រជីងរទៀន 

២១ តបូងឃមុ ំ ភូមិររជាយរសរៅ ភូមិភន ំភូមិអនលង់រពាង 
ភូមិអំពលិរជុ ំ

ទរនលបិទ 

តបូងឃមុ ំ

០៨៥អ 

សេរោស រអ កិរទីសុីធតីបូងឃមុ ំ
(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិទឹករចញ ភូមិតារតាវ ភូមទិួលពននល  
ភូមិរជួយគ្រ 

ជីររាទិ៍ទី២ 

ភូមិរពីក ថមរពរជ 
ភូមិឯកភាព ភូមិររជាយរសរៅ ភូមិភន ំ
ភូមិអនលង់រពាង ភូមិអពំិលរជុ ំ

ទរនលបិទ 
សេរោស រអ កិរទីសុីធតីបូងឃមុ ំ

(គ្ររមាងទី៤) 
ភូមិទឹករចញ ភូមិតារតាវ ភូមទិួលពននល  
ភូមិរជួយគ្រ 

ជីររាទិ៍ទី២ 

ភូមិរពីក ភូមិររាងរោ ថមរពរជ 
ភូមិថមោលិច ភូមិថមោរកីត ភូមិសទឹង ភូមិដូង
រទស ភូមិកាលអូរ ភូមទិួលសាម៉ ភូមិបឹងផទឹល 
ភូមិកាលដព ភូមិរពា ភូមដិណំាក់ដកវ ភូមិកាល
ថនល់ ភូមិចន់អដណត ត 

ទួលសុភ ី
អូររាងំឪ 

សេរោសរអ កិរទសុីីធតីបូងឃមុ ំ
(គ្ររមាងទី៥) 

ភូមិចំការគ្រ ភូមិរដមីចស្រងាក ន ចក 
ភូមិរលម១ ភូមិរលម២ ភូមិថម ីភូមិបងាគ នស 
ភូមិអណតូ ង ភូមិថនល់ដកង ភូមិរពំរមតត ភូមិចងាវ រ 
ភូមិទួលរតាច ភូមិអូរពពូល ភូមិអូរដំរ៉ាយ 
ភូមិទួលសាម៉ 

គ្ងជ័យ 
អូរាងំឪ ០៨៨អ 

រកុមេុ៊ន ឃុន សុផល*  
(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរលម៣ ភូមសិាវ យតាធមម ភូមិចងាវ  អំពិលតាពក 
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ភូមិទួលតាោប់ ភូមិមិតតរ៉ាច ភូមិរពាធិ៍មាស 
ភូមិបុសលាុង 
ភូមិទួលរតាច ភូមិរតពាងំោវ រជីង ទួលសុភ ី
ភូមិនរពសបូំររកីត ភូមិនរពសំបូរលិច ភូមិរសាយ 
ភូមិបុសលាុង រមៀន 

ភូមិរមាក រ ភូមិនរជរ ងី ភូមិរមាន់ ជារំករវៀន 
រមមត់ ២៧៧អ រោក ស៊ាន សុីផ្តន 

ភូមិសាល គ្ ូី ភូមិសាល ភន ំភូមិកតុលរល ី ទនលូង 
ភូមិនរជសុមុម ភូមិមាុលំិច ភូមទិួលថម ីភូមិវាល ជីគ្រ 

តបូងឃមុ ំ

៣១០អ រោក រសុិន ឈន* (គ្ររមាងទី២) 

ភូមិសំររាង ភូមិរពកី ភូមិសានតមានជ័យ 
ភូមិរពាធិ៍ររាង ភូមិឯអូត ភូមិដូនរពេះ 

អរញ្ច ីម 

ភូមិទួល ភូមិសដងក ដំរលិ អូរាងំឪ 
ភូមិសុវណណមាោ ភូមិររលីរល ីភូមិររលីររកាម 
ភូមិរពាធិ៍សាត់រពឹកសលិច ភូមសិាន កណត ល 
ភូមិអងគរររៅ 

ដូនត ី ពញដរកក 

ភូមិរមមង ភូមិសដងកចស់ រមមង 

រមមត់ 
៣២១អ រោក សូ ថាវនិ* 

ភូមិរងីថម ីភូមិរងធី ំភូមិរតពាងំរងី ភូមិនរជ រតមូង 
ភូមិថម ីភូមិថមទទឹង ភូមិជាតំារ ៉រកីត ភូមិថនល់
ដកង ភូមិបុសតាអឹម ភូមិសំរៅលូន ភូមិជាមំយង 
ភូមិជាតំារ ៉ ភូមិកបាស 

ជាតំារ ៉ 

ភូមិដរសរសាមថម ីភូមិដរសរសាមចស់ ភូមិទកឹទុ ំ
ភូមិដរសកណាត ល ភូមិរកពុំឈូក ភូមិរឈមីលឹម កំពាន់ 

ភូមិដរសកក់ រតពាងំរពីង តំដបរ 



73 

ភូមិដរសកក់ ភូមិដរសដវង ភូមិរកាងំ ទឹកររៅ រោក សូ ថាវនិ* (គ្ររមាងទ២ី) 
ភូមិឈូក ភូមិរចវាក់ដដក ភូមបិារាយណ៍ ឈូក រកូចឆ្ម រ 

៣៣៩អ រោក ថូវ នី (គ្ររមាងទ២ី) 
ភូមិសំព័រ រសោ តំដបរ 

  ៨១៤ ២២១ ៧២   
គរកាមថវិកាផតលគ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលលមឺ៉ង់ 
១ បាត់ដំបង ភូមិចំ ងរមាងំររកាម ភូមិអូរររំចកររកាម 

ភូមិអូរសំរលិរល ីភូមិអូរររំចករលី 
ភូមិអូរសំរលិររកាម 

អូរសំរលិ 

សំ ូត ៣៩២អ រកុមេុ៊ន ASDVM (គ្ររមាងទី២) ភូមិដរសរាជ ភូមិចំការរចក ភូមិកណាត ល  
ភូមិសុ៊ងពីរ ភូមិសុ៊ងមួយ សុ៊ង 

ភូមិសំ ូត ភូមិបឹងរុន ភូមិកនទួត សំ ូត 
២ កំពង់ចម ភូមិដូនន  ភូមិររមស គ្រ 

នរពឈរ ០២៣អ 
រកុមេុ៊នរមគ្ងគសាម តរៅវរ័ 

(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិរបាសាទ ភូមិមវិតតូច ភូមិទឹកនឹម 
ភូមិរតពាងំសដងក 

នរជរវៀន 

ភូមិគ្ក ភូមិគ្ក់កណាត ល ភូមិរទាមុមទ២ី  
ភូមិដូង 

តុងរុង 

ភូមិរតពាងំជីនាង ភូមិរោករទាលិច 
ភូមិរោករទារកីត 

ោវ  

ភូមិរកូច សំររាង 
ភូមិរសកយ ំ នរពឈរ 
ភូមិររជស បារាយណ៍ 
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ភូមិទួល បាធាយ បាធាយ ១៥៩អ រោក ឃុន សុភាព (គ្ររមាងទី៣) 
ភូមិរទា ភូមិរពាធិ៍ ភូមិសាវ យ សាវ យរពាធិ៍ 

រសីសនធរ ៣៣៥អ 
រោករសី ឃុន នណោង* 

(គ្ររមាងទី២) 

ភូមិរទាស ភូមិខាន រស ភូមិមវិត ភូមិរកាង ក  
ភូមិអំពលិ 

ខាន រស 

ភូមិមទីង ទងរតឡាច 
ភូមិរជីងដឹក ភូមិជីរបាយ ភូមិកតីថករ ភូមិរបាោ៉ំម របាោ៉ំម 
ភូមិដសលង ភូមិរមាង ជីបាល 
ភូមិនរពរតបេះ ដរពករពាធិ៍ 

៣ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិ ពាង តារជស កំពង់រតឡាច 

៣០០អ 
រកុមេុ៊ន OSVR Trading  

(គ្ររមាងទី៦) 

ភូមិដណំាក់ក ីភូមិដរសសារ រជីងរោវ 

រោរបអៀរ 

ភូមិថមរាប ភូមិរជងីរោ បនាទ យរពាល 
ភូមិរោករៅត  ភូមិអូរសណាត ន់ ភូមិអូរសណត ន់ថម ី ទឹកេូត 
ភូមិរកាងំោវ ភូមិបឹងដវង ភូមដិរសវាល 
ភូមិរជលងកក់ រកាងំោវ 

ភូមិរពេះរាមរងស ី នរជបាក់ 
ភូមិរតពាងំរកវ៉ាន់ ភូមិរតពាងំតាសុម នរពមូល 

៤ កំពង់សព ឺ ភូមិរចក ភូមិរកាងំមលុង ភូមិរតពាងំរល ី សតុក គ្ងពិស ី

២២៤អ រកុមសុខារអ កិរទសុីីធី** 
(គ្ររមាងទី៤) 

ភូមិនរពកញ្ច ន់ ភូមិនរពរងាង ភូមិរតពាងំផលុង ភារមីានជ័យ បរសដា 
ភូមិរតពាងំដំរ ីភូមិរតពាងំរកស ភូមិររតាកដវង 
ភូមិថលុកកណាត ល 

ដសនដ ី
សំររាងទង 

ភូមិដរសផសរ ភូមិអនលង់ពពាយ ភូមិអូរទំនាប រកាងំអំពលិ 
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ភូមិរតពាងំរកសាងំ 
ភូមិនរពរបោក់ ភូមិនរពកត ីភូមិរតពាងំោប 
ភូមិកំបុ៉ក ភូមិមន 

ធមមតាអរ 

ភូមិនរពកំរពាង កាដេង 
ភូមិទមាល ប់ ភូមិរតពាងំតាលូង ភូមិនរពររងៀង សគុេះ 
ភូមិតាមុិញ ភូមិរកឡាញ់ ភូមិរកាងំថនល់ 
ភូមិរកាងំចចត ភូមិរចករតាច មោសាងំ ភនំរសួច 

ភូមិទ័ពរមាក់ ភូមិរតពាងំទាប ភូមិរជីងភន ំ
ភូមិរតពាងំឈូក ភូមិតារាជ ភូមិរកាងំររតាក 

កក់ 

បរសដា ៣៨៦អ 
រោក អុ៊ង ឃុនវឌឍនៈ  

(គ្ររមាងទី៣) 

ភូមិបឹង ភូមិរតពាងំរបិយ ភូមិរឃ្ល ក ភូមិមនង 
ភូមិរតពាងំដវង ភូមិថនល់ោច់ 

រពេះដម 

ភូមិផាររតពាងំផុស ភូមិរតពាងំផុស ភូមិតា
របាជា ភូមិទួលខាជ យ ភូមិមពបដវង ភូមិកនលង់ 
ភូមិចស់ 

បរសដា 

ភូមិរតពាងំរពីក ភូមិថលុកប ីភូមនិរពសំព័រ 
ភូមិវាលរលវៀង ភូមិភនំតូច ភូមិរកាធ ំភូមិរការកាង 
ភូមិសំបូរមាស 

កាត់ភលុក 

៥ កំពង់ធ ំ ភូមិតាចរ ភូមិរទា ភូមិវាល ភូមិេប់ ភូមិសាម
រកាអ ក ភូមិចងំស ភូមោិបទង រទា 

រសាទ ង ០៦៣អ រោក អុង េុកសុីន ភូមិរតាន ត កំពង់ចនិរជីង 
ភូមិរពេះន័ងគល ភូមិសំព័រ ចំណារររកាម 
ភូមិរតាន តគ្ម ភូមិពភលូក ភូមិរបដិត ភូមិអូរររំចក សំររពាច 
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ភូមិរកសាងំរជុំរជីង ភូមិោវ  ភូមិរោកសាន យ 
ភូមិរកសាងំរជុំតបូង ភូមិអំពិល ភូមិសំររពាច 
ភូមិដូនលអ ភូមិនព 
ភូមិរកសាងំ(ក) ភូមិរកសាងំ(ម) 
ភូមិសានគ្រ(ម) ភូមិរបាសាទ សានគ្រ 

កំពង់សាវ យ ២២៨អ រោក រស ីទាងកុក 
ភូមិដតបង(ក) ភូមិដតបង(ម) ភូមិឬសសជីេះ ដតបង 

៦ កណាត ល 
- - - ២២៤អ 

រកុមសុខារអ កិរទសុីីធី** 
(គ្ររមាងទី៤) 

- - - ៣៣៥អ រោករសី ឃុន នណោង*  
(គ្ររមាងទី២) 

៧ រករចេះ ភូមិអូររច ង់ អូរររគ្ៀង សំបូរ ៣៩៥អ 
រោករសី ឃុន សុមេគចិ*  

(គ្ររមាងទី២) 
៨ នរពដវង ភូមិរតពាងំកាត ម ភូមិនរពទទឹង ភូមិនរពមូល 

ភូមិនរពរជ ំភូមិបងឹ ភូមិផ្តអ វ ភូមិអំពិលរទាល 
ភូមិសំព័រ 

នរពទទឹង 

 
រមសាង 

 
៣២០អ 

 
រោក ធួក សាមាន 

ភូមិអណតូ ងតាដរសន ភូមិមានជ័យ ភូមិនរពរកា 
ភូមិររតាក ភូមិនរពសាគុ្ ំភូមិបងឹអនទង់ ររចស 

ភូមិសាវ យទង់ ភូមិដរសរាន ភូមិរពេះអណតូ ង 
ភូមិបឹងអនទង់ ភូមិចុងទលួ 

សាវ យរជុ ំ

ភូមិដតបង ភូមិឫសស ី ថកូវ 
កំពង់រតដបក ៣៤៣អ រកុមេុ៊ន ដញ៉មេ៊នរអ កិរទមីល ភូមិដូង នរជ 

ភូមិនរពរកាងំ ភូមិជពីាយ ភូមិរបង ភូមិជីអក នរពរពាន 
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ភូមិរពរជរត័ន ភូមិនរពសំររាង ភូមិជីពាយ ភូមិ
រកាោំវ ភូមិកាធ ំ ចម 

ភូមិជាងដដក ភូមិតាមាស ភូមិពញរកីត ភូមិ
រកូច ភូមិនរពរលំង ភូមិអស្រងកង ភូមិរកាងំដវង 
ភូមិឧញ៉សឹង ភូមិថលឹង 

ជាងដដក 

៩ រពាធិ៍សាត់ ភូមិរបោល តារោ បាកាន ៣៣២អ រោក ញណ វឌឍនា 

១០ សទឹងដរតង ភូមិតបូងខាល  ភូមិរកាេះរជឹម ភូមិអូរររមេះ អូរររមេះ រសៀមបូក ៣៩៥អ 
រោករសី ឃុន សុមេគចិ*  

(គ្ររមាងទី២) 

១១ តាដកវ - - - ២២៤អ រកុមសុខារអ កិរទសុីីធី** 
(គ្ររមាងទី៤) 

  ១៩០ ៥៣ ១៧   

  

1,004  
(កនុងចំរណាម 1,004ភូមិ មាន ៥៣ភូមិ  

បានអនុវតតកមមវធិទីាងំ២ ររកាមថវកិាផតល់រោយ
អគ្គិសនីកមពុជា និងថវកិាផតល់រោយធនាោរ

អភិវឌឍន៍អាលលឺម៉ង់រតួតោន ) 
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ឧបសមព័នធទី១០ 
ដផនទបីងាា ញពរីមតតដដលបានអនុវតតកមមវធិជីយួទុនសរមាប់ពរងកី នងិដកលមអការផគត់ផគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ  

ររកាមថវកិាផតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោរអភវិឌឍន៍អាលលម៉ឺង់  កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 

 


