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 ៤.៥ កមមវធិីលតល់កា លគត់លគង់អគ្គិសនសីប្ាប់បូមទឹករធវីកសកិមម .......................... ៣៤ 
ឧបសមព័នធទ១ី : ព័ត៌ានសរងខបសតីពីចនំួនអនកកាន់អាជាា ប័ណាបានចុោះកិចចសនា តាមរមតតនីមួយៗ 

រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិ ី
លតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ .......................................... 

 
 

៣៥ 
    

ឧបសមព័នធទ២ី : ព័ត៌ានសរងខបសតីពចីំនួនប្គ្សួា ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា  
ចំនួនប្គ្ួសា ជនបទបានតភាា ប់ច នតងម ីនិងសាា នភាពបចចុបបនន រប្កាមងវកិាលតល់រោយ
អគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនីដ្ល់
ប្គ្ួសា ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ....................................................................... 

 
៣៦ 

    

ឧបសមព័នធទ៣ី : បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ 
អគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនីដ្ល់
ប្គ្ួសា ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ....................................................................... 

 
៣៧ 

    

ឧបសមព័នធទ៤ី : ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតអនុវតតកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក រប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៦ ........ 

 
៣៨ 

    

ឧបសមព័នធទ៥ី : បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិបានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ......... ៣៩ 
    

ឧបសមព័នធទ៦ី : ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតបានតរមែងីប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ . ៤៣ 
    

ឧបសមព័នធទ៧ី : ព័ត៌ានសរងខបសតីពីកា ចុោះកចិចសនាតាមរមតតនមីួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយ 
អគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិជីួយទុនសប្ាប់ពប្ងីក 
និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ......................... 

 
៤៤ 

    

ឧបសមព័នធទ៨ី : ព័ត៌ានសរងខបសតីពីប្បផ្វងផ្មសបណាត ញរប្ោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា  
ប្បផ្វងផ្មស  បណាត ញបានសាងសង់ ចួ និងសាា នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនីមយួៗ 
រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់  
រប្កាមកមមវធិជីួយទុនសប្ាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ............................................................................. 

 
 
 

៥៣ 
    

ឧបសមព័នធទ៩ី : បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនមីួយ  ៗរប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីជួយទុនសប្ាប់
ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ............... 

 
៦១ 

    

ឧបសមព័នធទ១ី០ : ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិីជួយទុនសប្ាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអ 
កា លគត់លគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និង
ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់  កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ..................................................... 

 
 

៨៣ 
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បញ្ជតីារាង 

 
  ទព័ំ  

តារាងទ១ី : ព័ត៌ានសតីពចីំនួនប្គ្ួសា ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កិចចសនា និងចនំួន
ប្គ្ួសា ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមីតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា 
និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនីដ្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក  
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ .................................................................................................... ២១ 

    

តារាងទ២ី : ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមិផ្ដ្លប្គ្ួសា ជនបទប្កីប្កបានតភាា ប់ច នតអគ្គិសន ី
រប្បីប្បាស់តាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍
អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ................... 

 
២២ 

    

តារាងទ៣ី : ព័ត៌ានសតីពចីំនួនប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500 ប្បព័នធ ផ្ដ្លបានតរមែីងជូនប្គ្ួសា 
ជនបទ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ................................................................ 

 
២៤ 

    

តារាងទ៤ី : ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500ប្បព័នធ តាមរមតត
នីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ........................................................................................ 

 
២៤ 

    

តារាងទ៥ី : ព័ត៌ានសរងខបសតពីីប្បផ្វងផ្មសបណាត ញរប្ោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បផ្វងផ្មស 
បណាត ញបានសាងសង់ ចួ តាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និង
ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីជួយទុនពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនី
រៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ .................................................. 

 
២៧ 

    

តារាងទ៦ី : ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានទទួលកា លគត់លគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ  
រប្កាម ងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីជួយ
ទុនពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ................. ២៩ 

    

តារាងទ៧ី : ព័ត៌ានសរងខបសតពីីចំនួនអតងិិជន និងប ាិណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ 

ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវនងែលក់អគ្គិសនីជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណា កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ......... ៣២ 
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ជាំពូកទ១ី 
យទុធសាស្រសត និងផ្លនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនយីកម្មជនបទ និងឆោលនឆោបាយ 

សតពីថីាម្ពលកឆកើតឆ ើងវិញរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា 
 

 

១.១ យទុធសាស្រសត និងផ្លនការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ  

កនុងរោលបំណងកាត់បនាយភាពប្កីប្ក រលីកកមពស់កប្មិតជីវភាព ស់រៅ និងជំ ុញកា អភិវឌ្ឍរសដ្ាកិចច បស់ 
ប្បជាជនរៅតំបន់ជនបទ រាជ ោា ភិបាលកមពុជាទទលួសាគ ល់ភាពចបំាច់ រដ្ីមបរីឆែយីតបតប្មូវកា រេោា  ចនាសមព័នធ
ជាមូលោា ន បស់ប្បជាជនរៅតំបន់ជនបទោច់ប្សោល។ កា បងាលកខណៈឲ្យទទួលបាននូវរសវាកមមអគ្គិសនីផ្ដ្ល
ទុកចិតតបានរៅតំបន់ជនបទកនុងនងែផ្ដ្លអាចទទួលយកបាន គ្ឺជាផ្លនកមួយដ៏្សំខាន់នន របៀបវា ៈ បស់រាជ ោា ភិបាល 
កមពុជា កនុងកា អភិវឌ្ឍរសដ្ាកចិច និងរលីកកមពស់កប្មិតជីវភាពសងគម។  

អនុវតតតាម របៀបវា ៈខាងរលី រាជ ោា ភិបាលកមពុជាតំណាងរោយប្កសួងផ្   និងថាមពល ជាប្កសួងជំនាញ
បានោក់រចញនូវរោលរៅចនំួន ២ដ្ណំាក់កាល សប្ាប់ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ ដូ្ចខាង
រប្កាម៖ 

១. ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមទិាងំអស់ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានឹងានអគ្គសិនីរប្បបី្បាស់ពីប្បភពរលសងៗ 
២. ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៣០ ោ ងរោច ៧០% ននប្គ្ួសា ទាងំអស់ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានងឹានអគ្គិសនី

ផ្ដ្លានគុ្ណភាពដូ្ចអគ្គិសនីពបីណាា ញជាតិរប្បីប្បាស់។ 

រោលបណំងសំខាន់បំលុត ននកា អភិវឌ្ឍវស័ិយថាមពលអគ្គិសនីរៅកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាាន ៤
ចំណុចធំៗ ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

i. ានប្បភពអគ្ិគសនីសប្ាប់លគត់លគង់ឲ្យបានប្គ្ប់ប្ោន់ កុំឲ្យានកា មវោះខាត រោយ កាបាននូវរសា ភាព 
និងសនតសុិមថាមពល។  

ii. ានបណាត ញលគត់លគង់អគ្គិសនីប្គ្បដ្ណត ប់ប្គ្ប់ទីតាងំផ្ដ្លប្តវូកា រប្បីប្បាស់ទូទាងំប្បរទស រដ្ីមបឲី្យអនក
ប្តូវកា រប្បីប្បាស់ អាចានលទធភាពភាា ប់បណាត ញយកថាមពលអគ្ិគសនមីករប្បីប្បាស់បានរោយងាយ
ប្សលួ។ 

iii. កា លគត់លគង់អគ្ិគសនីានអានុភាព ានចី ភាព ានសុវតាភិាព។  
iv. នងែអគ្គិសនីាននងែរថាកសម មយអាចរប្បីប្បាស់បាន រដ្ីមបសីប្មួលដ្ល់ជីវភាព ស់រៅ បស់ប្បជាពល ដ្ា 

ដ្ល់កា វនិិរោគ្ និងកា អភិវឌ្ឍរសដ្ាកចិចជាត។ិ 

រលីមូលោា នននរោលបណំងសំខាន់ទាងំ៤ ខាងរលីរនោះ ប្កសួងផ្   និងថាមពលបានកណំត់នូវរោលរៅនន
កា អភិវឌ្ឍវស័ិយថាមពលននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាបនតរទៀត ដូ្ចខាងរប្កាម៖  

រោលរៅទ១ី- ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៥ ប្បព័នធបណាត ញជាតនិឹងានប្បភពអគ្ិគសនីប្គ្ប់ប្ោន់សប្ាប់លគត់លគង់
ឲ្យរសចកីតប្តូវកា រប្បីប្បាស់ប្គ្ប់ប្បរភទផ្ដ្លភាា ប់ជាមួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ  ចួរៅឆ្ន ំ  
២០១៨ ប្បព័នធបណាត ញជាតនិឹងានអានុភាពបំ ុងចនំួន ២៥% រៅកនុងប្បព័នធ។ 
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រោលរៅទ២ី- រៅឆ្ន ២ំ០២០ ប្បព័នធបណាត ញបញ្ាូ នតង់សយុងមពស់នងឹប្គ្បដ្ណត ប់ទូទាងំ២៤ រមតត-រាជធាន ី
 ួចបណាត រមតតនិងរាធានីនឹងានអនុសាា នីយោ ងតិចមួយ សប្ាប់ទទួលប្បភពលគត់លគង់
អគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិ។  

រោលរៅទ៣ី- ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ ភូមិចំនួន ៨០% នឹងទទលួកា លគត់លគង់អគ្គិសនពីីបណាត ញជាតិ រោយ
ផ្ កភូមិចនំួន ២០% រទៀត នឹងានលគត់លគង់អគ្ិគសនីពីប្បភពរលសងៗ ដូ្ចជាកា នាចូំលពី
ប្បរទសជតិខាង ឬប្បព័នធលគត់លគង់រទាល  ចួដ្ល់ឆ្ន ២ំ០៣០ ភូមិចនំួន ៩៥% ននចនំួនភូមិ 
ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានឹងទទួលកា លគត់លគង់អគ្ិគសនីពីបណាត ញជាត ិ រេយី ៥%
រទៀត ោ ងរោចនងឹានកា លគត់លគង់អគ្ិគសនីពីប្បព័នធលគត់លគង់រទាល ផ្ដ្លានគុ្ណភាព
ប្បោក់ផ្េលកា លគត់លគង់ពីបណាត ញជាតិផ្ដ្ ។ 

រោលរៅទ៤ី- ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ ោ ងរោច ៥០% ននប្គ្ួសា ទាងំអស់ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានឹង
ានអគ្ិគសនីផ្ដ្លានគុ្ណភាពដូ្ចអគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិរប្បីប្បាស់  ចួដ្ល់ឆ្ន  ំ២០៣០ 
ោ ងរោច ៧០% ននប្គ្ួសា ទាងំអស់ទូទាងំប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជានឹងានអគ្ិគសនី
ផ្ដ្លានគុ្ណភាពដូ្ចអគ្ិគសនីពីបណាត ញជាតិរប្បីប្បាស់។ 

 រោលរៅទ៥ី- ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ បនាយគ្ាែ តនននងែលក់អគ្គសិនសីប្ាប់ជវីភាព ស់រៅ បស់ប្បជាពល ដ្ា
ផ្ដ្ល ស់រៅជនបទកនុងប្បព័នធលគត់លគង់ បស់បណាត ញជាតិ មនិឲ្យរលីសពី ១៥% រធៀបនឹង 
នងែលក់សប្ាប់ប្បជាពល ដ្ាផ្ដ្ល ស់រៅទីប្កុង។  

កនុងទសសនៈទានខាងរលីរនោះ ចកខុវស័ិយ បស់ប្កសួងផ្   នងិថាមពលកនុងវស័ិយថាមពល គ្ឺប្តូវ ឈានឆៅ
សឆប្ម្ចឲ្យបានការលគត់លគង់ថាម្ពលម្ួយប្គ្ប់ប្ោន់ ប្បកបឆដ្ឋយចីរភាព ឆសេរភាព គ្ុណភាព និងនលែ
សម្រម្យទូទ ាំងប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។ 

ជាយុទធសាស្រសត រដ្ីមបសីរប្មចរោលរៅផ្ដ្លបានោក់រចញខាងរលី  មួាន ១- អគ្គសិនកីមពុជាទទួលរា ប់ ង 
មិតមពំប្ងីកវសិាលភាពប្បព័នធបញ្ាូ នរមតង់សយុងមពស់ (High Voltage - HV) រៅប្គ្បដ្ណត ប់រលីរមតតឲ្យបានកាន់ផ្ត 
រប្ចីនរៅៗ និងប្បព័នធលគត់លគង់តង់សយុងមធយម (Medium Voltage - MV) រៅប្គ្បដ្ណត ប់តំបន់ជនបទឲ្យបានកាន់ 
ផ្តឆ្ៃ យរៅៗ ២- ពប្ងីកតំបន់លគត់លគង់ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណាឲ្យប្គ្បដ្ណត ប់តំបន់ជនបទោច់ប្សោលឲ្យកាន់ផ្ត
រប្ចីនរៅៗ និង ៣- លតល់លទធភាពឲ្យអនកវនិិរោគ្ចូល មួវនិិរោគ្រលីវស័ិយអគ្គសិនីរៅតាមតំបន់ងមីៗ ផ្ដ្លពុំទាន់
ានកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅរ យី។ 
១.២ ឆោលនឆោបាយសតពីីថាម្ពលកឆកើតឆ ើងវិញ 

រាជ ោា ភិបាលកមពុជាបានោក់រចញនូវរោលនរោបាយជាតិ សប្ាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយរប្បី 
ថាមពលករកីតរ ងីវញិចនំួន ៦ចណុំច1 ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

១. មិតមំមនោះផ្មនងលតល់រសវាអគ្គសិនីផ្ដ្លទុកចិតតបាន ានសុវតាិភាព ានលលប ោះពាល់អវជិាានតចិតួច 
ដ្ល់ប សិាា ន នងិតាមនងែផ្ដ្លអាចទទលួយកបានសប្ាប់សេគ្មន៍ជនបទ។ 

២. លតល់ប្កបម័ណឌ ចាប់ និងបទបបញ្ញតតិផ្ដ្លានប្បសិទធភាព កា រលីកទឹកចិតតរលសងៗ និងបណតុ ោះបណាត ល 
ផ្លនកឯកជន រដ្ីមបឲី្យចូល មួកនុងកា លតល់រសវាអគ្គសិនី រោយរប្បីថាមពលករកតីរ ងីវញិរៅជនបទ។ 

                                                           
1 រោលនរោបាយជាតិសប្ាប់អគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទរោយរប្បីថាមពលករកីតរ ងីវញិ ផ្មមករា ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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៣. រធវីសកមមភាពជាអនកសប្មួលទីលា  តាម យៈកា រលីកទឹកចិតតរលសងៗ ឲ្យានសមភាពកនុងកា ទទួលរសវា 
អគ្គិសនីផ្ដ្លទុកចិតតបាន ានសុវតាិភាព ានលលប ោះពាល់អវជិាានកនុងកប្មិតតិចតួចដ្ល់ប សិាា ន និង
តាមនងែផ្ដ្លអាចទទួលយកបានសប្ាប់សេគ្មន៍ជនបទ។ 

៤. រលីកទឹកចិតតដ្ល់កា លលិត កា បញ្ាូ ន និងកា ផ្ចកចយប្បកបរោយប្បសិទធភាពននអគ្គសិនីផ្ដ្លរប្បី 
បរចចកវទិាថាមពលករកីតរ ងីវញិ តាម យៈកា កណំត់តារាងនងែលក់មួយប្តមឹប្តូវ សមប្សបតាម
រោលកា ណ៍ បស់ "ចាប់សតពីីអគ្គិសនីននប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា"។ 

៥. ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍប្បព័នធអគ្គិសនី រោយរប្បីប្បព័នធថាមពលករកីតរ ងីវញិទាងំឡាយណាផ្ដ្លាននងែ 
រថាកជាងរគ្សប្ាប់សេគ្មន៍រៅតំបន់ជនបទ តាម យៈកា សិកាប្សាវប្ជាវ សាកលបង និងកា 
អភិវឌ្ឍគ្ំ ូ ជាផ្លនកមួយននភា កិចច បស់រាជ ោា ភិបាលរលីបរចចកវទិាប្បព័នធបណាត ញ និងប្បព័នធរទាល។ 

៦. ធានាឲ្យានធនធានប្គ្ប់ប្ោន់ យនតកា សាា ប័នសមប្សប និងកា បណតុ ោះបណាត លនានា រដ្ីមបអីនកប្កីប្ក 
ានលទធភាពចូល មួកនុងកា អភិវឌ្ឍអគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 
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ជាំពូកទ២ី 
ព័ត៌ានសតពីីម្លូនធិិអគ្គិសនីភាវបូនយីកម្មជនបទ 

 
២.១ ការបឆងាើត ម្.អ.ជ. 

ម.អ.ជ. ដ្ំបូងរ យីបរងាីតរ ងីតាមប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនងៃទ៤ី ផ្មធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៤ 

រដ្ីមបជីំ ុញកា អភិវឌ្ឍអគ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ។ កនុងឆ្ន ដំ្ំបូងននប្បតិបតតិកា កា ងា  ម.អ.ជ. បានរប្បីប្បាស់ងវកិា 
ផ្ដ្លបានលតល់រោយធនាោ ពិភពរោក រប្កាមគ្រប្ាងអគ្គសិនភីាវូបនីយកមមជនបទ និងផ្មសបញ្ាូ ន និងងវកិាបដ្ិភាគ្ 
 បស់រាជ ោា ភិបាលកមពុជា។ បនាា ប់ពគី្រប្ាងអគ្គិសនភីាវូបនីយកមមជនបទ និងផ្មសបញ្ាូ នបានបញ្ច ប់រៅនងៃទី៣១ ផ្ម
មករា ឆ្ន ២ំ០១២ និងពុំានងវកិាសប្ាប់ដ្ំរណី កា សាា ប័នរនោះ។ រៅនងៃទី២២ ផ្មសីោ ឆ្ន ២ំ០១២ ប្ពោះរាជប្កឹតយងមី
មួយរទៀតរលម នស/ កត/០៨១២/៧៣៤ រធវវីរិសាធនកមមាប្តាមែោះននប្ពោះរាជប្កឹតយចស់ រោយរលា  ម.អ.ជ. ឲ្យសាិត
រៅរប្កាមកា ប្គ្ប់ប្គ្ង បស់អគ្គិសនកីមពុជា រដ្ីមបឲី្យកមពុជាមែួនឯងអាចាច ស់កា បនតប្បតិបតតិកា កា ងា  បស់ ម.អ.ជ. 
លង និងក៏រៅផ្តអាចទទួលនូវអំរណាយ និងជំនួយនានាពីខាងរប្ៅមកជួយអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនីភាវូបនីយកមមជនបទ
កមពុជាបានលង។ តាមប្ពោះរាជប្កឹតយងមីរនោះ អគ្គសិនកីមពុជាបានបរងាីតនាយកោា ន ងម2ី មួយរៅថា "នាយកោា នមូល-
នធិអិគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ (ម.អ.ជ.)" ។  

រនោះជាជំោនដ៏្ធំមយួ បស់រាជ ោា ភបិាលកមពុជា កនុងកា ជំ ុញកា អភវិឌ្ឍអគ្គសិនភីាវូបនយីកមមជនបទ ផ្ដ្ល 
នឹងទាក់ទាញ និងរលីកទឹកចិតតផ្លនកឯកជនឲ្យចូល មួវនិិរោគ្កនុងកា រធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ រដ្ីមបជីួយ
ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍរៅតំបន់ជនបទ និងរដ្មីបអីាចលតល់លទធភាពឲ្យប្បជាជនប្កីប្ករៅតំបន់ជនបទកាន់ផ្តរប្ចីនប្គ្សួា 
ានអគ្គិសនីយករៅរប្បីប្បាស់សប្ាប់បំភែ ឺ ប្បកប ប អាជីវកមម សិបបកមម និងរប្បីជាលលប្បរោជន៍ដ្នទរទៀត រដ្ីមបី
រលីកកមពស់កប្មតិជីវភាព ស់រៅ បស់ប្បជាពល ដ្ា ក៏ដូ្ចជារដ្ីមបជីាលលប្បរោជន៍ទូរៅដ្ល់សងគមជាតិ។ 
២.២ រចនាសម្ព័នធប្គ្ប់ប្គ្ង  

ម.អ.ជ. ប្បតិបតតិកា ប្សបតាមលកខនតកិៈ បស់អគ្គសិនកីមពុជា និងានលកខណៈសងគមកចិច និងានគ្ណនី
ោច់រោយផ្ ក។ 
២.៣  បណាា លយ័  

ម.អ.ជ. ក៏ានបណាា ល័យសប្ាប់សាធា ណជន ផ្ដ្លានបណំងចង់យល់ដ្ឹងពីកមមវធិី បស់ ម.អ.ជ. 
 បាយកា ណ៍ និងកា  ុញផ្លែផ្កា ននកា អភិវឌ្ឍអគ្គិសនីរឆ្ព ោះរៅប្បជាពល ដ្ារៅជនបទកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា។ 

 

 

 

 
                                                           
2 រសចកតីសរប្មចរលម ០៨៩៨សស .អក. ប ចុោះនងៃទី១២ ផ្មកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីកា កំណតថ់ាន កអ់ងគភាពមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកមម
ជនបទកនុងអងគកា រលម និង ចនាសមពន័ធប្គ្បប់្គ្ងអគ្គិសនីកមពុជា។  
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២.៤  អាសយដ្ឋា ន  

 អាសយោា ន ម.អ.ជ. សាិតរៅអាោ រលម២០៥ លែូវជាតិរលម៥ សងាា ត់គ្ី ូផ្ម ប្តរលម៦ មណឌ បាសសផី្កវ 
រាជធានីភនំរពញ។ រគ្េទំព័  បស់ ម.អ.ជ. គ្ឺ www.ref.gov.kh ។ 

 

 
 

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

ប្បភពមូលនិធដិ្ល់ ម.អ.ជ.3 ានដូ្ចខាងរប្កាម៖       

១. កញ្ច ប់ងវកិាសងគមកិចចផ្ដ្លបានរប្ោងកនុងបញ្ា ីនងែលក់អគ្គិសនី បស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអំរណាយដ្នទ
រទៀត បស់អគ្គិសនីកមពុជា ប្បសិនរបីាន។ 

២. អំរណាយ និងជំនួយឥតសណំងផ្ដ្លប្បភព និងលកខមណឌ ននកា លាល់ប្តូវបានទទលួកា ឯកភាពពី
ប្កសួងផ្   នងិថាមពល និងប្កសួងរសដ្ាកិចច និងេ ិញ្ញវតាុ។ 

៣. ងវកិាពីរាជ ោា ភបិាលកមពុជា។  
២.៦ លវិកាជាំនួយផ្ដ្ល ម្.អ.ជ. បានទទួល និងឆប្បើប្បាស ់

 កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ម.អ.ជ. ទទួលបានងវកិាពីអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ (KfW)។ កនុងឆ្ន ំ
រនោះ ម.អ.ជ. ទទលួបានងវកិាពីអគ្គិសនីកមពុជាចំននួ 40 ោនដុ្ោែ  អារម កិ និងពធីនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ចនំួន 
2.6 ោនដុ្ោែ  អារម កិ ស ុបចំនួន 42.6 ោនដុ្ោែ  អារម កិ សប្ាប់អនុវតតន៍កមមវធិី ុញផ្លែផ្កា ននកា អភិវឌ្ឍអគ្គិសនី 
រឆ្ព ោះរៅប្បជាពល ដ្ារៅជនបទ។  ងវកិាទទួលបានពីអគ្គសិនីកមពុជាក៏សប្ាប់ចណំាយប្បតិបតតិកា  បស់ ម.អ.ជ. 
លងផ្ដ្ ។  

                                                           
3 ប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/០៨១២/៧៣៤ ចុោះនងៃទី២២ ផ្មសីោ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីវរិសាធនកមមរលីាប្តា២ ាប្តា៥ និងាប្តា៧ នន
ប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនងៃទី០៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សាីពីកា បរងាីត ម.អ.ជ. និងរលីាប្តា៤ងមីននប្ពោះរាជប្កឹតយរលម 
នស/ កត/០១០៨/០៦៤ ចុោះនងៃទី២៨ ផ្មមករា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពីវរិសាធនកមមាប្តា៤ ននប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនងៃ
ទី៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីកា បរងាីត ម.អ.ជ.។ 
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ងវកិាទទលួបានរនោះ ម.អ.ជ. បានយករៅរប្បីប្បាស់កនុងកា អនុវតតកមមវធិី ុញផ្លែផ្កា ននកា អភិវឌ្ឍអគ្គិសនី
រឆ្ព ោះរៅប្បជាពល ដ្ារៅជនបទ ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

១. កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក។  
២. កមមវធិីប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទិតយតាមលាោះ។  
៣. កមមវធិីជួយទុនសប្ាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ។ 
៤. កមមវធិលីតល់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនី ដ្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណារធវីអាជីវកមមអគ្គសិន ី

ផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនជីាមួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ រដ្ីមបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនីដ្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក 
រៅតំបន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធសាស្រសតបនាយអប្តា និងគ្ាែ តនងែលក់អគ្គិសនីរៅកនុង
ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនិងរាជធានី។ និង 

៥. កមមវធិីលតល់កា លគត់លគង់អគ្គិសនសីប្ាប់បូមទឹករធវីកសកិមម។ 
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ជាំពូកទ៣ី  
ព័ត៌ានសតពីីឆោលបាំណង ឆបសកកម្ម និងកម្មវិធីរញុផ្លែផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគ្គសិនីឆ ព្ ោះ 

ឆៅប្បជាពលរដ្ាឆៅជនបទរបសម់្លូនធិិអគ្គិសនីភាវបូនយីកម្មជនបទ 
 
៣.១ ឆោលបាំណង  

រោលបណំង បស់ ម.អ.ជ.4 ានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

១. ជំ ុញឲ្យានសមធម៌កនុងកា ទទួលរសវាកមមអគ្គសិន ី រោយជួយឲ្យប្បជាជនរៅជនបទបានទទួល 
អគ្គិសនរីប្បបី្បាស់តាមនងែ ផ្ដ្លអាចជាវបានសប្ាប់រសដ្ាកិចច សងគម និងលំរៅោា ន  មួចំផ្ណកកាត់
បនាយភាពប្កីប្ក។  

២. ជំ ុញ និងរលីកទកឹចិតាផ្លនកឯកជនឲ្យចូល មួវនិិរោគ្រធវីរសវាកមមអគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ ប្បកប
រោយចី ភាព ជាពិរសសកនុងកា អនុវតាបរចចកវទិាងមី និងថាមពលករកីតរ ងីវញិ ផ្ដ្លានលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជាកមមសមប្សប។ 

៣.២ ឆបសកកម្ម 

ម.អ.ជ. ានរបសកកមម ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

១. ជប្មុញវសិាលភាពអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទប្បកបរោយសមភាព រោយសប្មួលឲ្យប្បជាពល ដ្ា
ជនបទទទួលបានអគ្គិសនីរប្បបី្បាស់ជាលកខណៈរសដ្ាកិចច សងគមកចិច នងិប្គ្ួសា ។ 

២. លតល់កា ោបំ្ទដ្ល់កា រ ៀបចំ និងអនុវតតគ្រប្ាងអគ្គិសនីភាវូបនីយកមមជនបទ។ 
៣. លតល់កា ោបំ្ទ និងជយួសប្មលួដ្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក ស់រៅតបំន់ជនបទ អាចទទួលបានកា តភាា ប់ច នត  

អគ្គិសនពីីប្បព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនី រោយកា លតល់ប្បាក់កមចីអនុរប្ោោះោម នកា ប្បាក់។ 
៤. លតល់កា ោបំ្ទ និងជួយសប្មលួឲ្យប្គ្ួសា ជនបទ ស់រៅតំបន់ោច់ប្សោលផ្ដ្លផ្មសបណាា ញអគ្គិសន ី

មិនទាន់អាចពប្ងីករៅដ្ល់កនុង យៈរពលយូ  អាចទទួលបានអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់តាម យៈប្បព័នធថាមពល 
ពនែបឺ្ពោះអាទិតយតាមលាោះ។ 

៥. លតល់កា ោបំ្ទ នងិជួយសប្មលួឲ្យអនកលគត់លគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ផ្ដ្លានអាជាា ប័ណា
ប្សបចាប់ អាចានទុនសប្ាប់រធវីកា វនិិរោគ្ពប្ងីករេោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនឲី្យរពញផ្ដ្ន
អាជាា ប័ណាផ្ចកចយ បស់មែួន រដ្ីមបឲី្យប្បជាពល ដ្ាប្គ្ប់ប្គ្សួា អាចភាា ប់ច នតរប្បបី្បាស់តាមលទធភាព
 បស់មែួន។ 

៦. លតល់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនដី្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណារធវអីាជីវកមមអគ្គសិន ី ផ្ដ្ល
បានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនីជាមួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ រដ្ីមបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កីប្ករៅ
តំបន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធសាស្រសតបនាយអប្តា និងគ្ាែ តនងែលក់អគ្គិសនកីនុងប្ពោះរាជា-
ណាចប្កកមពុជាសប្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនងិរាជធានី។ និង 

៧. លតល់កា ោបំ្ទ និងជួយសប្មួលដ្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក ស់រៅតំបន់ជនបទ ទទួលបានកា លគត់លគង់អគ្គិសនពីី
ប្បព័នធបណាត ញជាតិផ្កា ល់សប្ាប់កា បូមទឹករធវីកសិកមមរៅតនមែអនុរប្ោោះសប្ាប់កា រប្បីប្បាស់អគ្គិសនី 
រៅរពលយប់ចប់ពីរា ង ៩:00យប់ ដ្ល់រា ង ៧:00ប្ពឹក និងរៅតនមែធមមតាសប្ាប់កា រប្បីប្បាស់
អគ្គិសនីរៅរពលនងៃចប់ពីរា ង ៧:00ប្ពឹក ដ្ល់រា ង ៩:00យប់។  

                                                           
4 ាប្តា៣ ននប្ពោះរាជប្កឹតយរលម នស/ កត/១២០៤/០៤៨ ចុោះនងៃទី៤ ផ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០០៤ សតីពីកា បរងាីតសាា បន័ ម.អ.ជ.។ 



14 

៨. ជប្មុញកា រធវីពាណិជាកមមបរចចកវទិាថាមពលករកតីរ ងីវញិ ផ្ដ្លប្តូវបានទទលួសាគ ល់ជាលកខណៈ
បរចចករទស និងពាណិជាកមម។ 

អាប្ស័យនឹងលកខមណឌ ងវកិាផ្ដ្ល ម.អ.ជ. ទទួលបានពីប្បភពរលសងៗ ម.អ.ជ. នឹងរប្បីប្បាស់ឲ្យអស់លទធភាព 
នូវធនធានផ្ដ្លមែួនាន រដ្ីមបសីរប្មចឲ្យបាននូវរបសកកមមខាងរលី។  
៣.៣ កម្មវិធីរញុផ្លែផ្កា ននការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីឆ ព្ ោះឆៅប្បជាពលរដ្ាឆៅជនបទ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ម.អ.ជ. បានអនុវតតកមមវធិី ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

៣.៣.១ កមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយដ្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក ស់រៅតំបន់ជនបទ រដ្ីមបឲី្យប្គ្សួា ប្កីប្ក ស់រៅតបំន់
ជនបទអាចទទួលបានកា តភាា ប់ច នតអគ្គិសនីពបី្បព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនី រោយកា លតល់ឥណទានអនុរប្ោោះោម នកា ប្បាក់ 
ឲ្យប្គ្ួសា ជនបទមចីយករៅ៖ ១- បង់នងែភាា ប់ច នតឲ្យអនកលគត់លគង់ ២- បង់នងែប្បាក់កក់ឲ្យអនកលគត់លគង់ ៣- ចំណាយរលីកា  
ទិញ និងរាយផ្មសពីចណុំចភាា ប់ច នតមកដ្ល់លាោះ បស់មែួន នងិ៤- ចំណាយរលីកា រ ៀបចផំ្មសបណាត ញ និងឧបក ណ៍
អគ្គិសនកីនុងលាោះ រដ្ីមបតីភាា ប់ច នតអគ្គិសនីចូលលាោះ។  

៣.៣.២ កមមវធិបី្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយតាមលាោះ  

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺជួយសប្មលួឲ្យប្គ្ួសា ជនបទ ស់រៅតំបន់ោច់ប្សោល ផ្ដ្លផ្មសបណាា ញ
អគ្គិសនមីិនទាន់អាចពប្ងីករៅដ្ល់កនុង យៈរពលយូ  អាចទទួលបានអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់តាម យៈប្បព័នធថាមពលពនែ ឺ
ប្ពោះអាទតិយតាមលាោះ។  

៣.៣.៣ កមមវធិជីយួទុនសប្ាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយសប្មលួឲ្យអនកលគត់លគង់អគ្គសិនឯីកជនរៅតំបន់ជនបទ ផ្ដ្លានអាជាា ប័ណា 
ប្សបចាប់ អាចានទុនសប្ាប់វនិិរោគ្ពប្ងីក នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនឲី្យរពញផ្ដ្នអាជាា ប័ណាផ្ចកចយ
 បស់មែួន រដ្មីបឲី្យប្បជាពល ដ្ាប្គ្ប់ប្គ្ួសា អាចានភាា ប់ច នតរប្បីប្បាស់តាមលទធភាព បស់មែួន។ 

៣.៣.៤ កមមវធិលីតល់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនដី្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណារធវអីាជវីកមមអគ្គសិន ី
ផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គសិនជីាមយួប្បព័នធបណាត ញជាត ិរដ្មីបបីនាយនងែលក់អគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា  ប្កី
ប្ករៅតបំន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធសាស្រសតបនាយអប្តា នងិគ្ាែ តនងែលក់អគ្គសិន ី កនុង
ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតតនងិរាជធាន ី

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ឺលតល់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គិសនដី្ល់អនកកាន់អាជាា ប័ណារធវី
អាជីវកមមអគ្គិសនីផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គិសនីជាមយួប្បព័នធបណាត ញជាតិ រដ្មីបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនីដ្ល់ប្គ្ួសា 
ប្កីប្ករៅតំបន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធសាស្រសតបនាយអប្តា នងិគ្ាែ តនងែលក់អគ្គិសនីកនុងប្ពោះរាជាណា-
ចប្កកមពុជា សប្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតត និងរាជធានី។ 

៣.៣.៥ កមមវធិលីតល់កា លគត់លគង់អគ្គសិនសីប្ាប់បូមទកឹរធវកីសកិមម 

រោលបណំងននកមមវធិីរនោះ គ្ជឺួយសប្មលួដ្ល់ប្គ្សួា ប្កីប្ក ស់រៅតបំន់ជនបទទទលួបានកា លគត់លគង់អគ្គសិន ី
ពីប្បព័នធបណាត ញជាតិផ្កា ល់ សប្ាប់កា បូមទឹករធវីកសិកមម រៅតនមែអនុរប្ោោះសប្ាប់កា រប្បីប្បាស់អគ្គិសនីរៅរពល
យប់ចប់ពីរា ង ៩:00យប់ ដ្ល់រា ង ៧:00ប្ពឹក នងិរៅតនមែធមមតាសប្ាប់កា រប្បីប្បាស់អគ្គសិនីរៅរពលនងៃចប់
ពីរា ង ៧:00ប្ពឹក ដ្ល់រា ង ៩:00យប់។ 
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 ៣.៤ លកខណៈវិនិចឆ័យសប្ាប់ការអនុវតតកម្មវិធីនីម្ួយៗ  

៣.៤.១ លកខណៈវនិចិឆ័យសប្ាប់កមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្ាប់សេប្ោសអគ្គសិនីជនបទ នងិប្គ្សួា ជនបទសប្ាប់កា អនុវតតកមមវធិីលតល់អគ្គសិនី 
ដ្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក ានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

ក. លកខណៈវនិចិឆយ័សប្ាប់សេប្ោសអគ្គសិនជីនបទ 

 ានអាជាា ប័ណារធវីរសវាកមមអគ្គិសនីរចញរោយអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា និងអាជាា បណា 
ានអាណតតោិ ងតិច ៥ឆ្ន ។ំ 

 អនុវតតរៅតបំន់ជនបទ នងិតបំន់ផ្ដ្លានកា លគត់លគង់អគ្គសិនពីីប្បព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 ានកា កត់ប្តា បាយកា ណ៍គ្ណរនយយប្តឹមប្តូវពីកា រធវអីាជីវកមមអគ្គិសន។ី 
 យល់ប្ពមប្បមូលប្បាក់បង់សង លំស់ និងរលា ចូលគ្ណនី បស់ ម.អ.ជ. តាមរពល

កំណត់។ 
 យល់ប្ពមទទួលមុសប្តូវចំរពាោះប្គ្ួសា ជនបទផ្ដ្លពុំបង់ប្បាក់សងមក ម.អ.ជ. វញិ 

រលីកផ្លងផ្តានកា ឯកភាពពី ម.អ.ជ. ឲ្យលុបបណុំល។ 
 យល់ប្ពមអនុវតត៖ ១- កចិចសនា វាង ម.អ.ជ. នងិអនកកាន់អាជាា ប័ណា  កនុងកា រប្បីប្បាស់ 

ឥណទានអនុរប្ោោះោម នកា ប្បាក់ ២-កិចចសនាមចឥីណទានអនុរប្ោោះពី ម.អ.ជ. សប្ាប់ 
តភាា ប់ច នតអគ្គិសនរីដ្ីមបរីប្បីប្បាស់ ៣-រោលកា ណ៍សប្ាប់អនុវតតកនុងកា លតល់ឥណទាន 
អនុរប្ោោះដ្ល់ប្គ្សួា ប្កីប្ករៅជនបទសប្ាប់កា តភាា ប់ច នតអគ្គិសន ី និងឯកសា 
ចបំាច់ពាក់ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

ម. លកខណៈវនិចិឆយ័សប្ាប់ប្គ្សួា ជនបទ 

 ប្គ្ួសា ជនបទពុំទាន់តភាា ប់ច នតអគ្គិសនី។ 
 ប្គ្ួសា ជនបទានបំណងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនី ផ្ដ្ល ស់រៅកនុងតំបន់ានកា លគត់លគង់

អគ្គិសនីពីប្បព័នធបណាត ញជាត។ិ 
 ានលំរៅោា នឋតិរឋ  និងានសុវតាិភាពសប្ាប់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិន។ី 
 យល់ប្ពមសង លំស់ប្បចផំ្មកនុង យៈរពលោ ងយូ  ៣៦ផ្ម។ 
 ឥណទានអនុរប្ោោះោម នកា ប្បាក់ គ្ឺមិនរលសីព ី480,000 រ ៀល កនុង១ប្គ្ួសា ។  
 យល់ប្ពមអនុវតត៖ ១-កិចចសនាមចីឥណទានអនុរប្ោោះពី ម.អ.ជ. សប្ាប់តភាា ប់ច នត

អគ្គិសនី រដ្ីមបរីប្បីប្បាស់ ២-រោលកា ណ៍សប្ាប់អនុវតតកនុងកា លតល់ឥណទានអនុរប្ោោះ
ដ្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ករៅជនបទសប្ាប់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិនី និងឯកសា ចបំាច់ពាក់
ព័នធនានាជាមួយ ម.អ.ជ.។  

៣.៤.២ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្ាប់កមមវធិបី្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយតាមលាោះ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្ាប់អនុវតតកមមវធិីរនោះ ានដូ្ចខាងរប្កាម៖  

ក.  ទញិ-លក់កនុងប្កបម័ណឌ អនុរប្ោោះដ្ល់ប្គ្សួា ជនបទ សប្ាប់ប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយ 
តាមលាោះ អានុភាព ៥០វា ត់  
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 តំបន់ជនបទោច់ប្សោល ផ្ដ្លផ្មសបណាា ញអគ្គសិនមីិនទាន់អាចពប្ងកីរៅដ្ល់ កនុង 
 យៈរពលយូ  និងជាតំបន់ពុំានផ្លនកា ពប្ងីកផ្មសបណាត ញរៅដ្ល់ោ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ
ខាងមុម។ 

 លក់ និងតរមែីងប្បព័នធដ្ល់ប្គ្សួា ជនបទ និងវតតអារាមរៅតំបន់ជនបទទូទាងំប្បរទស 
កមពុជា។ លក់ និងតរមែីងឲ្យកនុង ១ប្គ្ួសា  ១ប្បព័នធ ឬវតតអារាមមួយ ១ប្បព័នធ។ 

 លតល់ប្បាក់ឧបតាមភធនចំនួន ១០០ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង១ប្បព័នធ ដ្ល់អនកទិញ រដ្ីមបី
ជួយកាត់បនាយកា ទូទាត់នងែទញិប្បព័នធមួយផ្លនក។ 

 អនកទិញប្តូវបង់តនមែសល់នននងែប្បព័នធ (តនមែសល់ ជានងែរៅសល់បនាា ប់ពីកាត់បនាយ
ប្បាក់ឧបតាមភធន ១០០ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង១ប្បព័នធ) មក ម.អ.ជ. វញិកនុង យៈរពល 
៤ឆ្ន ។ំ ចំរពាោះវតតអារាម គ្ឺតប្មូវឲ្យបង់តនមែសល់នននងែប្បព័នធផ្កត ច់ផ្តមតង។ រប្កាយ
រពលបង់សងប្គ្ប់ចំននួ ប្បព័នធរនោះនឹងកាែ យជាកមមសិទធិ បស់អនកទិញ។ 

 អនកទិញអាចរប្ជីសរ សីជរប្មសីបង់តនមែសល់នននងែប្បព័នធ កនុងចំរណាមជរប្មីសចំនួន
៣ គ្ឺ៖ ជរប្មីស ទី១-បង់ប្គ្ប់ចំនួនផ្តមាងននតនមែសល់ ឬជរប្មីសទី២-បង់សង លំស់
តនមែសល់រ ៀងរាល់ ៦ផ្មមាង  េូតដ្ល់ប្គ្ប់ចំនួនសប្ាប់ យៈរពល ៤ឆ្ន  ំឬជរប្មីស
ទី៣- បង់សង លំស់តនមែសល់រ ៀងរាល់ ២ផ្មមតង  េូតដ្ល់ប្គ្ប់ចនំួនសប្ាប់ យៈ
រពល ៤ឆ្ន ។ំ  

 ពុំតប្មូវឲ្យអនកទិញបង់ប្បាក់ជាមុនរ យី។ កា បង់ប្បាក់រលីកទី១ គ្ឺប្តូវបង់រៅនងៃ
ោក់ឲ្យដ្ំរណី កា រប្បីប្បាស់ប្បព័នធផ្ដ្លបានតរមែីង។ កា បង់រនោះ គ្ឺប្តូវបង់ឲ្យអនកលក់ 
ឬឲ្យតំណាងប្សបចាប់ បស់អនកលក់។ 

 កា បង់ លំស់រនោះ ពុំប្តូវបានអនុញ្ញ តឲ្យគ្តិកា ប្បាក់រ យី។  
 កា ដ្ឹកជញ្ាូ នពីឃ្ែ ងំរៅតរមែងី កា តរមែីង កា ប្បមូលប្បាក់សង លំស់ និងកា ផ្ងទាំ

ប្បព័នធដ្ល់ទីតាងំ អនកទិញ អនុវតតតាម យៈប្កុមេ ុនកនុងប្សកុមួយ។ 
 ចំណាយរលីកា ដ្ឹកជញ្ាូ នពឃី្ែ ងំរៅតរមែីង កា តរមែីង កា ប្បមូលប្បាក់សង លំស់ 

និងកា ផ្ងទាបំ្បព័នធដ្ល់ទីតាងំអនកទិញ ជាបនាុក បស់ ម.អ.ជ.។ 
 អនកទិញប្តូវយល់ប្ពមអនុវតតកចិចសនា នងិឯកសា លែូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 

ម.  ប្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយតាមលាោះអានុភាព ៥វា ត់ គ្លឺតល់ជាអរំណាយដ្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក 
 ស់រៅតបំន់ោច់ប្សោល។  

៣.៤.៣ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្ាប់កមមវធិជីយួទុនពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្ាប់កា អនុវតតកមមវធិរីនោះផ្ចករចញជា ៣តំបន់ ផ្លអករលដី្ង់សុីរតប្បជាពល ដ្ា 
ដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

តបំន់ទ១ី- តបំន់ានប្បជាពល ដ្ា ស់រៅរប្ចនី ផ្ដ្លានប្បសទិធភាពរសដ្ាកចិច  

ម.អ.ជ. លតល់កា ធានារលីកា មចីឥណទានពីធនាោ កនុងប្សុក បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណាអគ្គិសនីរៅ 
តំបន់ជនបទ  រដ្ីមបយីករៅវនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍកា លគត់លគង់អគ្គិសនីឲ្យរពញផ្ដ្នអាជាា ប័ណា 
ផ្ចកចយ បស់មែួន។  
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លកខណៈវនិិចឆ័យសប្ាប់តំបន់ទី១ ានដូ្ចខាងរប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវានអាជាា ប័ណារធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដ្លានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណាប្តូវានអាណតតោិ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលប រិចឆទមចបី្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវានកា កត់ប្តា បាយកា ណ៍គ្ណរនយយប្តឹមប្តូវ រលីកា រធវអីាជីវកមម 
អគ្គិសន។ី 

៣. ប្បាក់កមចីរនោះសប្ាប់ផ្តកា វនិិរោគ្រលរីេោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ 
ផ្ដ្លភាា ប់ពីប្បព័នធបណាត ញជាតិ ឬកា លគត់លគង់អគ្គិសនីពីប្បព័នធបណាត ញរទាល។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណាអាចរប្បីប្បាស់ប្បាក់កមចរីនោះ សប្ាប់វនិិរោគ្រលីរេោា  ចនាសមព័នធ
លគត់លគង់អគ្គសិនតីង់សយុងមធយម (Medium Voltage - MV) និងតង់សយុងទាប (Low 
Voltage - LV) កនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណា បស់មែួន ទាងំសប្ាប់កា អភិវឌ្ឍរេោា  ចនាសមព័នធ 
អគ្គិសនីងមី និងទាងំសប្ាប់កា ផ្កលមអរេោា  ចនាសមព័នធអគ្គសិនីផ្ដ្លានប្សាប់ រៅ
កនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណា បស់មែួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវយល់ប្ពមចុោះកិចចសនា និងឯកសា លែូវចាប់នានាជាមួយអគ្គិសនី
កមពុជាសប្ាប់កា ធានារលកីា មចីប្បាក់ពីធនាោ  និងជាមួយធនាោ សប្ាប់កា មចីប្បាក់។ 

៦. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវានកា ឯកភាពពអីាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជារលីលកខមណឌ  ផ្ដ្លមែួន 
ប្តូវអនុវតតន៍ជាមួយអគ្គិសនីកមពុជាកនុងកិចចសនាធានាកា មចីប្បាក់ពីធនាោ  រាប់ទាងំកា 
យល់ប្ពមរលា អាជាា ប័ណាឲ្យអគ្គិសនីកមពុជា កនុងក ណីផ្ដ្លមែួនមនិបានសងប្បាក់តាម
កា កំណត់។ 

៧. ប្បភពងវកិា គ្ឺពធីនាោ កនុងប្សុក។ 

តបំន់ទ២ី- តបំន់ានប្បជាពល ដ្ា ស់រៅមធយម ផ្ដ្លកា រធវអីាជវីកមមលគត់លគង់អគ្គសិនអីាចពុំ
ចរំណញ ប្បសនិរបអីនកលគត់លគង់អគ្គសិនបី្តវូបង់កា ប្បាក់រលរីដ្មីទុនវនិរិោគ្ 

ម.អ.ជ. លតល់ងវកិាជួយទុនោម នកា ប្បាក់សប្ាប់វនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅ 
តំបន់ជនបទផ្ដ្លានដ្ង់សុីរតប្បជាពល ដ្ា ស់រៅមធយម។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្ាប់តំបន់ទី២ ានដូ្ចខាងរប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវានអាជាា ប័ណារធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដ្លានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណាប្តូវានអាណតតោិ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលប រិចឆទមចបី្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវានកា កត់ប្តា បាយកា ណ៍គ្ណរនយយប្តឹមប្តូវ រលីកា រធវអីាជីវកមម
អគ្គិសន។ី 

៣. ប្បាក់កមចីរនោះ សប្ាប់ផ្តវនិរិោគ្រលកីា អភិវឌ្ឍរេោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទផ្ដ្លលគត់លគង់អគ្គសិនពីីប្បព័នធបណាត ញប ុរណាា ោះ។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណាអាចរប្បីប្បាស់ប្បាក់កមចីរនោះ សប្ាប់វនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍរេោា -
 ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនី MV និង LV រៅកនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណា បស់មែួន ទាងំសប្ាប់
កា អភិវឌ្ឍរេោា  ចនាសមព័នធអគ្គសិនីងមី និងទាងំសប្ាប់កា ផ្កលមអរេោា  ចនាសមព័នធ
អគ្គសិនីផ្ដ្លានប្សាប់រៅកនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណា បស់មែួន។ 
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៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវោក់ពាកយរសនីសុំប្បាក់កមចីរនោះ ពី ម.អ.ជ. រោយានភាា ប់ជាមួយ
នូវ (i)- ផ្លនកា អភិវឌ្ឍន៍គ្រប្ាងលមអតិ (ii)- បញ្ា ីបា ន់សាម នតនមែសាភ  ៈអគ្គសិនសីប្ាប់ 
កា អភិវឌ្ឍគ្រប្ាង (iii)- ចាប់ចមែងឯកសា អាជាា ប័ណា និងកា ផ្កសប្មួលពាក់ព័នធ
ទាងំអស់ (iv)-  បាយកា ណ៍ចំណូល-ចំណាយ-បញ្ា ីអចលនប្ទពយ នងិរដ្មីទុនផ្ដ្លបាន 
វនិិរោគ្រលីរេោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនី (v)- លិមិតរសនីសុកំា ឯកភាពពអីាជាា ធ អគ្គិសនី
កមពុជា កនុងកា រលា អាជីវកមមអគ្គិសនីផ្ដ្លានកនុងអាជាា ប័ណាឲ្យរៅអគ្គិសនកីមពុជា កនុង
ក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណាមិនបានសងប្បាក់ ដូ្ចានកនុងកចិចសនា វាង ម.អ.ជ. និងអនក
កាន់អាជាា ប័ណា និង (vi)- ឯកសា ដ្នទរទៀតផ្ដ្ល ម.អ.ជ. តប្មូវឲ្យអនកកាន់អាជាា ប័ណាលតល់ 
សប្ាប់កា ពិនិតយរលសីំរណីសុំប្បាក់កមចីរនោះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនីសុំ និងអនុម័តពចីំនួនទឹកប្បាក់កមចីសមប្សប ផ្ដ្លប្តូវលតល់ឲ្យ
តាមដ្ណំាក់កាលនីមយួ  ៗនងិចុោះេតារលខារលីកចិចសនាសប្ាប់កា ទូទាត់ប្បាក់ នងិកា  
សងប្បាក់មកវញិ រោយរធវីកា ពិរប្ោោះរោបល់ជាមួយអាជាា ធ អគ្គសិនីកមពុជា។ ចំនួន
ទឹកប្បាក់កមចីរនោះមនិរលសីព ី300,000 (បី យពាន់) ដុ្ោែ  អារម កិ។ អនកកាន់អាជាា ប័ណា 
ប្តូវរចញរដ្ីមទុនវនិិរោគ្រលគី្រប្ាងោ ងតិច 20% នននងែរដ្ីមវនិិរោគ្រលីគ្រប្ាង។ 
ម.អ.ជ. ប្តូវានកា ឯកភាពពីអាជាា ធ អគ្គសិនកីមពុជារលលីកខមណឌ នានា កនុងកា រលា 
អាជាា ប័ណា បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណាឲ្យរៅអគ្គិសនកីមពុជា កនុងក ណីអនកមចមីិនបានសង 
ប្បាក់តាមកា កំណត់ ផ្ដ្លអនកកាន់អាជាា ប័ណាបានឯកភាព ដូ្ចានកនុងកិចចសនា វាង 
ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណា។ 

៧. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវោក់ពាកយរសនីសុំមក ម.អ.ជ. រោយានភាា ប់នូវ បាយកា ណ៍
វឌ្ឍនភាពមកជាមួយ រដ្ីមបរីសនីសុំទូទាត់ប្បាក់កមចីរនោះ។ ម.អ.ជ. រលាៀងផ្កា ត់វឌ្ឍនភាព
កា ងា  និងរធវីកា លតល់តាមដ្ណំាក់កាលៗ រោយផ្លអករលីវឌ្ឍនភាពកា ងា ។ ម.អ.ជ. 
ប្តូវរចញលិមិតទទួលសាគ ល់ពីចំនួនទឹកប្បាក់កមចីផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទទួលមកវញិ រៅ
រពលអនកកាន់អាជាា ប័ណាបានបង់ លំស់សងប្បាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិប្គ្ប់ចំនួន។ 

៨. ប្បាក់កមចីផ្ដ្លបានលតល់រប្កាមយនតកា រនោះ ពុំានគ្ិតកា ប្បាក់រ យី។ 
៩. ចំនួនទកឹប្បាក់ឲ្យមចីរនោះ គ្ឺមនិរលីសព ី 300,000 (បី យពាន់) ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង ១ 

គ្រប្ាង។ អនកកាន់អាជាា ប័ណាអាចរសនីសុអំនុវតតគ្រប្ាងងមីរទៀតបាន រពលចបំាច់។ 
១០. ក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណាានអាជាា ប័ណារេយី ចំនួនទឹកប្បាក់កមចីរនោះ គ្ឺមិនរលីសពី 

50% ននតនមែរេោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនីផ្ដ្លានប្សាប់ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណា  រោង
តាមកា វាយតនមែ បស់ អាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា។ កនុងក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណាងមី ចនំនួ
ទឹកប្បាក់កមចី គ្ឺមនិរលសីព ី 60% ននតនមែរេោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនី ផ្ដ្លបានរសនីសុំ
 បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណា រោងតាមកា វាយតនមែ បស់អាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា។ 

១១.  យៈរពលសងប្បាក់មក ម.អ.ជ. វញិ គ្ឺមិនរលសីពី ៨ឆ្ន  ំឬ មនិរលីសពីអាណតតិអាជាា ប័ណា 
គ្ិតចប់ពកីាលប រិចឆទោក់ពាកយមចបី្បាក់។ 

១២. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវយល់ប្ពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកសា លែូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
១៣. ប្បភពងវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់។ 
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តបំន់ទ៣ី- តបំន់ានប្បជាពល ដ្ា ស់រៅតចិតចួ ផ្ដ្លកា រធវអីាជវីកមមលគត់លគង់អគ្គសិនមីនិចរំណញ 
លុោះប្តាផ្តានកា លតល់ប្បាក់ឧបតាមភធនមយួផ្លនក រលរីដ្មីទុនវនិរិោគ្រេោា  ចនា 
សមព័នធអគ្គសិន ី

ម.អ.ជ. លតល់ប្បាក់ឧបតាមភធនមួយផ្លនកពីរលងីវកិាជួយទុនោម នកា ប្បាក់សប្ាប់ពប្ងីក និងផ្ក
លមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតំបន់ជនបទ។ ទកឹប្បាក់ស ុបទាងំប្បាក់ឧបតាមភ នងិងវកិាជយួទុន
ោម នកា ប្បាក់ រៅថា "ប្បាក់ជំនួយ"។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យសប្ាប់តំបន់ទី៣ ានដូ្ចខាងរប្កាម៖  

១. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវានអាជាា ប័ណារធវីរសវាកមមអគ្គសិនី ផ្ដ្លានសុពលភាពរចញ
រោយអាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា និងអាជាា ប័ណាប្តូវានអាណតតោិ ងតិច ៥ឆ្ន  ំ ចប់ពី
កាលប រិចឆទមចបី្បាក់។ 

២. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវានកា កត់ប្តា បាយកា ណ៍គ្ណរនយយប្តឹមប្តូវរលីកា រធវអីាជីវ-
កមមអគ្គិសន។ី 

៣. ប្បាក់ជំនួយរនោះ សប្ាប់ផ្តវនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍរេោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនីរៅ
តំបន់ជនបទ ផ្ដ្លលគត់លគង់អគ្គិសនីពបី្បព័នធបណាត ញប ុរណាា ោះ និងផ្ដ្លប្តូវបានវាយតនមែ 
រោយ ម.អ.ជ. ថាជាតំបន់អនុរប្ោោះ។ 

៤. អនកកាន់អាជាា ប័ណាអាចរប្បីប្បាស់ប្បាក់ជំនួយរនោះ សប្ាប់វនិិរោគ្រលីកា អភិវឌ្ឍរេោា -
 ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គិសនី MV និង LV រៅកនុងផ្ដ្នអាជាា ប័ណា បស់មែួន។ 

៥. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវោក់ពាកយរសនីសុំប្បាក់ជនំួយពី ម.អ.ជ. រោយានភាា ប់ជាមួយនូវ 
(i)- ផ្លនកា អភិវឌ្ឍគ្រប្ាងលមអិត (ii)- បញ្ា ីបា ន់សាម នតនមែសាភ  ៈអគ្គិសនីសប្ាប់កា 
អភិវឌ្ឍគ្រប្ាង (iii)- ចាប់ចមែងឯកសា អាជាា ប័ណា និងកា ផ្កសប្មួលពាក់ព័នធទាងំអស់ 
(iv)-  បាយកា ណ៍ចំណូល-ចំណាយ-បញ្ា ីអចលនប្ទពយ និងរដ្ីមទុនផ្ដ្លបានវនិិរោគ្
រលីរេោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនី (v)- លិមិតរសនីសុកំា ឯកភាពពីអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា កនុង 
កា រលា អាជីវកមមអគ្គសិនីផ្ដ្លានកនុងអាជាា ប័ណាឲ្យរៅអគ្គសិនកីមពុជា កនុងក ណីអនក
កាន់អាជាា ប័ណាមិនបានសងប្បាក់ ដូ្ចានកនុងកិចចសនា វាង ម.អ.ជ. និងអនកកាន់
អាជាា ប័ណា និង (vi)- ឯកសា ដ្នទរទៀតផ្ដ្ល ម.អ.ជ. តប្មូវឲ្យអនកកាន់អាជាា ប័ណាលតល់ 
សប្ាប់កា ពិនិតយរលសីំរណីសុំប្បាក់ជំនួយរនោះ។   

៦. ម.អ.ជ. ពិនិតយពាកយរសនសុីំ នងិអនុម័តពីចនំួនទកឹប្បាក់ជនំយួសមប្សបផ្ដ្លប្តូវលតល់ឲ្យ
តាមដ្ំណាក់កាលនីមួយៗ នងិចុោះេតារលខារលីកិចចសនាសប្ាប់កា ទូទាត់ប្បាក់ នងិ
កា សងប្បាក់មកវញិ រោយរធវីកា ពិរប្ោោះរោបល់ជាមយួអាជាា ធ អគ្គសិនកីមពុជា។ ចំននួ 
ទឹកប្បាក់ជនំួយរនោះ មនិរលីសពី 300,000 (បី យពាន់) ដុ្ោែ  អារម កិ។ អនកកាន់អាជាា ប័ណា 
ប្តូវរចញរដ្ីមទុនវនិិរោគ្រលីគ្រប្ាង ោ ងតិច 20% នននងែរដ្ីមវនិិរោគ្រលីគ្រប្ាង។ 
ម.អ.ជ. ប្តូវានកា ឯកភាពពីអាជាា ធ អគ្គសិនកីមពុជារលលីកខមណឌ នានា កនុងកា រលា 
អាជាា ប័ណា បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណាឲ្យរៅអគ្គសិនកីមពុជា កនុងក ណីអនកមចីមិនបានសង
ប្បាក់តាមកា កំណត់ ផ្ដ្លអនកកាន់អាជាា ប័ណាបានឯកភាព ដូ្ចានកនុងកិចចសនា វាង 
ម.អ.ជ. និងអនកកាន់អាជាា ប័ណា។ 



20 

៧. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវោក់ពាកយរសនីសុមំក ម.អ.ជ. រោយានភាា ប់នូវ បាយកា ណ៍វឌ្ឍន- 
ភាពមកជាមួយ រដ្ីមបរីសនសុីំទូទាត់ប្បាក់ជំនួយ។ ម.អ.ជ. រលាៀងផ្កា ត់វឌ្ឍនភាពកា ងា  និង
រធវីកា លតល់តាមដ្ំណាក់កាលៗ រោយផ្លអករលីវឌ្ឍនភាពកា ងា ។ ម.អ.ជ. ប្តូវរចញលិមិត 
ទទួលសាគ ល់ពីចំនួនទឹកប្បាក់កមចីផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទទលួមកវញិ រៅរពលអនកកាន់
អាជាា ប័ណាបានបង់ លំស់សងប្បាក់កមចីមក ម.អ.ជ. វញិប្គ្ប់ចនំួន។ ទឹកប្បាក់ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. 
បានឧបតាមភរៅកនុងប្បាក់ជំនយួរនោះ មនិតប្មូវឲ្យសងវញិរទ។ 

៨. ប្បាក់កមចីផ្ដ្លបានលតល់រប្កាមយនតកា រនោះ ពុំានគ្ិតកា ប្បាក់រ យី។ 
៩. ចំនួនទឹកប្បាក់ជំនួយ គ្ឺមិនរលសីព ី300,000 (បី យពាន់) ដុ្ោែ  អារម កិ កនុង ១គ្រប្ាង។ 

អនកកាន់អាជាា ប័ណាអាចរសនសុីអំនុវតតគ្រប្ាងងមីរទៀតបានពី ម.អ.ជ. រពលចបំាច់។ 
១០. ក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណាានអាជាា ប័ណារេយី ចំនួនទឹកប្បាក់ឧបតាមភធន គ្មឺិនរលីសព ី

30% ននតនមែគ្រប្ាង និងចនំួនទឹកប្បាក់កមចី គ្ឺមិនរលីសពី 50% ននតនមែរេោា  ចនា-
សមព័នធអគ្គិសនផី្ដ្លានប្សាប់ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណា រោងតាមកា វាយតនមែ បស់
អាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា។ កនុងក ណីអនកកាន់អាជាា ប័ណាងមី ចំនួនទកឹប្បាក់ឧបតាមភធន គ្ឺ
មិនរលសីព ី30% ននតនមែគ្រប្ាង នងិចំននួទឹកប្បាក់កមចី គ្ឺមិនរលសីព ី50% ននតនមែ
រេោា  ចនាសមព័នធអគ្គិសនីផ្ដ្លបានរសនសុីំ បស់អនកកាន់អាជាា ប័ណា រោងតាមកា វាយ
តនមែ បស់អាជាា ធ អគ្គិសនកីមពុជា។ 

១១.  យៈរពលសងប្បាក់មក ម.អ.ជ. វញិ គ្មឺិនរលសីព ី៨ឆ្ន  ំឬ មនិរលសីពីអាណតតិអាជាា ប័ណា 
គ្ិតចប់ពកីាលប រិចឆទោក់ពាកយមចបី្បាក់។ 

១២. អនកកាន់អាជាា ប័ណាប្តូវយល់ប្ពមអនុវតតកិចចសនា និងឯកសា លែូវចាប់នានាជាមួយ ម.អ.ជ.។ 
១៣. ប្បភពងវកិា គ្ឺពអីគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់។ 

 

៣.៤.៤ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្ាប់កមមវធិលីតល់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិន ី ដ្ល់អនកកាន់
អាជាា ប័ណារធវអីាជវីកមមអគ្គសិនផី្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គសិនជីាមយួប្បព័នធបណាត ញជាត ិ រដ្មីប ី
បនាយនងែលក់អគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ករៅតបំន់ជនបទ កនុងប្កបមណឌ ននផ្លនកា យុទធសាស្រសត
បនាយអប្តា នងិគ្ាែ តនងែលក់អគ្គសិនរីៅកនុងប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជាសប្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៥ ដ្ល់
ឆ្ន ២ំ០២០ តាមបណាត រមតត នងិរាជធាន ី

កមមវធិីអនុវតតន៍សប្ាប់ផ្តកា លគត់លគង់អគ្គិសនីពីប្បព័នធបណាត ញជាតិ ដូ្ចរនោះលកខណៈវនិចិឆ័យគ្ឺ
ផ្លអកតាមរសចកតីសរប្មច បស់អាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជាជាបនតបនាា ប់5។  

៣.៤.៥ លកខណៈវនិចិឆយ័សប្ាប់កមមវធិលីតល់កា លគត់លគង់អគ្គសិនសីប្ាប់បូមទកឹរធវកីសកិមម 

កមមវធិីអនុវតតន៍សប្ាប់ផ្តកា លគត់លគង់អគ្គិសនីពីប្បព័នធបណាត ញជាតិ ដូ្ចរនោះលកខណៈវនិិចឆ័យ គ្ឺ
ផ្លអកតាមរសចកតីសរប្មច និងនីតិវធិីសប្ាប់លតល់កា លគត់លគង់អគ្គិសនសីប្ាប់បូមទកឹរធវីកសិកមម6

 បស់អគ្គិសនីកមពុជា និងអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជាជាបនតបនាា ប់។  
 

                                                           
5 រសចកតីសរប្មចសតីពីកា កំណតនី់តិវធីិសប្ាបអ់នុវតតកា ឧបតាមភធន រដី្មបបីនាយនងែអគ្គិសនី វាងអាជាា ធ អគ្គិសនីកមពុជា និងអគ្គិសនីកមពុជា
រលម០១១ស .១៦អអក ចុោះនងៃទី២៦ ផ្មកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

6 នីតិវធីិសប្ាបល់តលក់ា លគតល់គង់អគ្គិសនីសប្ាបបូ់មទឹករធវីកសិកមមឆ្ន ២ំ០១៦។ 
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ជាំពូកទ៤ី 
ព័ត៌ានសតពីីវឌ្ឍនភាព សម្ទិធលល នងិការវភិាគ្ពីកម្មវធិីនីម្យួៗផ្ដ្លបានអនវុតត

ឆដ្ឋយម្លូនធិិអគ្គិសនភីាវូបនីយកម្មជនបទ 
 

ព័ត៌ានសតីពីវឌ្ឍនភាព សមទិធលល និងកា វភិាគ្ពីកមមវធិីនមីយួៗ ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានអនុវតតកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 
ានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 
៤.១ កម្មវិធីលតលច់រនតអគ្គិសនីដ្លប់្គ្ួសារប្កីប្ក 

៤.១.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពកីមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ម.អ.ជ. បានចុោះកិចចសនាចំនួន៥ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណាចំនួន៥ សប្ាប់កា តភាា ប់ច នត
ងមីដ្ល់ប្គ្សួា ជនបទ រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ (KfW) ។ ចនំួនប្គ្ួសា ជនបទរប្ោងតភាា ប់
ច នតអគ្គិសន ី រប្កាមកិចចសនាទាងំ៥ ានចំនួន 1,663 ប្គ្ួសា  និងសមិទធលលទទួលបានកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានចំនួន
ប្គ្ួសា ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមីចំនួន 1,065ប្គ្ួសា ។ 

ព័ត៌ានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ 
អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្កកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ១ី។ 

កនុងចំរណាមកិចចសនាទាងំ៥ ខាងរលី កិចចសនាមយួចំនួនបានអនុវតតន៍ទទលួបានរជាគ្ជ័យ ១០០% កនុង 
 យៈរពលកចិចសនា ចំផ្ណកឯកិចចសនាមួយចំនួនរទៀតបានតភាា ប់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ជនបទរោលរៅរប្ោង
តភាា ប់ច នតអគ្គសិនីងមបីានសរប្មចផ្តមួយចំនួនប ុរណាា ោះកនុង យៈរពលននកិចចសនា នងិកចិចសនាទាងំរនោះ ប្តូវបាន
បញ្ច ប់ ប្សបតាមសុពលភាពននអាណតតិកិចចសនា។ ព័ត៌ានសតីពចីំនួនប្គ្សួា ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនីជាប់
កិចចសនា នងិចំននួប្គ្ួសា ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមតីាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា និង
ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្កកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង តារាង
ទ១ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ១ី៖ ព័ត៌ានសតពីចីនំនួប្គ្សួា ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា នងិចនំនួប្គ្សួា 
ជនបទបានតភាា ប់ច នតងមតីាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល.  រមតត ចនំនួប្គ្សួា ជនបទរប្ោង 
តភាា ប់ច នតជាប់កចិចសនា (ប្គ្សួា ) 

ចនំនួប្គ្សួា ជនបទបានតភាា ប់ច នតងម ី
(ប្គ្សួា )  

រប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនី
កមពុជា 

រប្កាមងវកិាលតល់
រោយធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ 

រប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនី
កមពុជា 

រប្កាមងវកិាលតល់
រោយធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ 

១ បាត់ដ្ំបង - 361 - 361 
២ នប្ពផ្វង - 620 - 620 
៣ រពាធិ៍សាត់ - 162 - 84 
៤ សាវ យរ ៀង - 520 - - 
 ស ុប - 1,663 - 1,065 
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ព័ត៌ានសរងខបសតីពចីំនួនប្គ្សួា ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គិសនជីាប់កចិចសនា ចំនួនប្គ្ួសា ជនបទបាន
តភាា ប់ច នតងមី និងសាា នភាពបចចុបបនន រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិី
រនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ២ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ប្គ្ួសា ជនបទបានទទលួលលរោយផ្កា ល់ រប្កាមកមមវធិីរនោះានចំននួ 1,065 ប្គ្ួសា ។ តាម
 បាយកា ណ៍ចុងរប្កាយសតីពីអរងាតចរនាែ ោះជំរ ឿនននប្បជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចំនួនមនុសសកនុង១ប្គ្ួសា រៅជនបទ 
ជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូ្រចនោះចនំួនប្បជាពល ដ្ាបានទទួលលលរោយផ្កា ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ចឺំនួន 4,899 នាក់។ 

កមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ករនោះ លតល់នូវកាែ ងំ ុញប្ចនោ ងខាែ ងំដ្ល់ប្គ្សួា រៅតំបន់ជនបទ 
បានទទួលច នតអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់។  

បញ្ា ប្បឈមកនុងកា អនុវតតកមមវធិីរនោះ ប្គ្សួា ជនបទបានរធវីចំណាកប្សុក នងិរសវាក មិនចង់សងជនំសួ 
រពលអនកមចីពុសំងប្បាក់កមចីសប្ាប់កា តភាា ប់ច នតរនោះ។ 

ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមផិ្ដ្លប្គ្ួសា ជនបទប្កីប្កបានតភាា ប់ច នតអគ្គិសនីរប្បីប្បាស់ តាមរមតតនីមួយៗ 
រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កីប្ក 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ២ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ២ី៖ ចនំនួភូមសិ ុប នងិចនំនួភូមផិ្ដ្លប្គ្សួា ជនបទប្កបី្កបានតភាា ប់ច នតអគ្គសិនរីប្បបី្បាស់ តាម
រមតតនមីយួ  ៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ រប្កាមកមម
វធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល.  រមតត ចនំនួភូមសិ ុប 
(ជរំ ឿន) 

ចនំនួភូមបិ្គ្បដ្ណត ប់ 
រប្កាមងវកិាលតល់រោយ 
អគ្គសិនកីមពុជា 

រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ 

១ បាត់ដ្ំបង 799 - 10 
២ នប្ពផ្វង 1,137 - 28 
៣ រពាធិ៍សាត់ 501 - 16 
៤ សាវ យរ ៀង 690 - - 

ស ុប 3,127 - 54 

បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនីកមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍
អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៣ី។ 

ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គិសនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ក រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនី
កមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៤ី។ 

៤.១.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយកា អនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក  

រដ្ីមបធីានាថា កា អនុវតតកមមវធិីលតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្កឲ្យប្បប្ពឹតតរៅប្បកបរោយតាែ ភាព នងិ
ប្តឹមប្តូវ និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុោះរលាៀងផ្កា ត់កា តភាា ប់ច នតអគ្គសិនងីមីដ្ល់ប្គ្សួា ជនបទប្គ្ប់រសវាក ទាងំអស់ ផ្ដ្ល 
បានអនុវតតកមមវធិីរនោះ។  ូបភាពសកមមភាពមួយចំនួនសតីពីកា ចុោះរលាៀងផ្កា ត់កា តភាា ប់ច នតអគ្គិសនីងមីដ្ល់ប្គ្ួសា ជនបទ 
ានបងាា ញជូនដូ្ចខាងរប្កាម។ 
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 ូបភាពចុោះពនិតិយកា អនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក បស់រោក  ុញ សវណា កាន់អាជាា ប័ណារលម 
៣៣០អ រធវរីសវាកមមអគ្គសិនរីៅផ្លនកមែោះននឃុផំ្ចងានជ័យ ប្សកុបាណន់ រមតតបាត់ដ្បំង 

  

  

៤.២ កម្មវិធីប្បព័នធថាម្ពលពនែឺប្ពោះអាទិតយតាម្លទោះ  (SHS) 

៤.២.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពកីមមវធិបី្បព័នធថាមពលពនែបឺ្ពោះអាទតិយតាមលាោះ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ម.អ.ជ. បានអនុវតតន៍កមមវធិីប្បព័នធ SHS ចំនួន២ ប្បរភទ៖ (i)- ប្បព័នធ SHS-50Wp និង
(ii)- ប្បព័នធ SHS-5Wp ។ ប្បព័នធ SHS-50Wp សប្ាប់លក់ និងតរមែីងជូនប្គ្ួសា ជនបទរៅតំបន់ោច់ប្សោល។ 
ចំរពាោះប្បព័នធ SHS-5Wp លតល់ជាអំរណាយ និងតរមែីងជូនប្គ្ួសា ជនបទរៅតបំន់ោច់ប្សោល។  

 កមមវធិបី្បព័នធ SHS-50Wp ចនំនួ 10,500 ប្បព័នធ នងិប្បព័នធ SHS-5Wp ចនំនួ 2,000 ប្បព័នធ ស បុ
ចនំនួ 12,500 ប្បព័នធ (កមមវធិអីនុវតតន៍សប្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៥) 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ម.អ.ជ. បានតរមែីងប្បព័នធ SHS-50Wp ចំនួន 10,500 ប្បព័នធ និងប្បព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 
2,000 ប្បព័នធ ស ុបចំនួន 12,500 ប្បព័នធ ជូនប្គ្ួសា ជនបទរៅតំបន់ោច់ប្សោល។ ដ្ំបូងប្បព័នធរនោះរប្ោងតរមែីង
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ប ុផ្នតរោយសា កា យតឺោ វរពលដ្ំរណី កា លទធកមម រទីបប្បព័នធទាងំរនោះបានតរមែីងកនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ 

រដ្ីមបជីួយសប្មួលដ្ល់អនកទញិប្បព័នធយករៅរប្បីប្បាស់ និងធានាថាប្បព័នធផ្ដ្លបានទញិ ដ្ំរណី កា ជា
ប្បប្កតី នងិរដ្ីមបបី្បមូលងវកិាសង លំស់ពីអនកទិញ អគ្គិសនីកមពុជាបានចុោះកិចចសនាជាមួយប្កុមេ ុន B.N.P. 
Power Green (Cambodia) សប្ាប់លតល់រសវាកមមដ្ឹកជញ្ាូ ន តរមែីង ប្បមូល ប្បាក់សង លំស់ និងផ្ងទាបំ្បព័នធ 
SHS-50Wp ចំននួ 10,500 ប្បព័នធ និងលតល់រសវាកមមដ្ឹកជញ្ាូ ន និងតរមែងីប្បព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 2,000 ប្បព័នធ
ស ុបចំនួន 12,500 ប្បព័នធ។ 
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ព័ត៌ានសតពីីចំននួប្បព័នធ SHS ចំននួ 12,500 ប្បព័នធ ផ្ដ្លបានតរមែងីជូនប្គ្ួសា ជនបទ តាមរមតតនមីួយៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៣ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ៣ី៖ ព័ត៌ានសតពីចីនំនួប្បព័នធ SHS ចនំនួ 12,500 ប្បព័នធ ផ្ដ្លបានតរមែងីជូនប្គ្សួា ជនបទ តាម
រមតតនមីយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល.  រមតត ចនំនួប្បព័នធផ្ដ្លបានលក់ នងិតរមែងី  
ប្បព័នធ SHS-50Wp 

១ កំពង់ឆ្ន ងំ 2,026 
២ កំពង់ធ ំ 2,107 
៣ រពាធិ៍សាត់ 1,222 
៤ រសៀមរាប 5,145 

ស ុបប្បព័នធ SHS-50Wp 10,500 
ប្បព័នធ SHS-5Wp 

១ រពាធិ៍សាត់ 1,000 
២ ឧតត ានជ័យ 1,000 

ស ុបប្បព័នធ SHS-5Wp 2,000 
ស ុប មួ 12,500 

ប្គ្ួសា ជនបទបានទទលួលលរោយផ្កា ល់ពកីមមវធិីរនោះ ានចំនួន 12,500 ប្គ្ួសា  (១ប្គ្ួសា ១ប្បព័នធ)។ 
តាម បាយកា ណ៍ចុងរប្កាយសតីពីអរងាតចរនាែ ោះជំរ ឿនននប្បជារាស្រសតកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៣ ចនំួនមនុសសកនុង ១ប្គ្សួា រៅ
ជនបទជាមធយមគ្ ឺ4.6នាក់ ដូ្រចនោះចំននួប្បជាពល ដ្ាបានទទួលលលរោយផ្កា ល់ពីកមមវធិីរនោះ គ្ឺ 57,500 នាក់។ 

ចំនួនភូមិស ុប និងចនំួនភូមបិានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500ប្បព័នធ តាមរមតតនីមួយៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 
ានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៤ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ៤ី៖ ចនំនួភូមសិ ុប នងិចនំនួភូមបិានតរមែងីប្បព័នធ SHS ចនំនួ 12,500ប្បព័នធ តាមរមតតនមីយួៗ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល.  រមតត ចនំនួភូមសិ ុប 
(ជរំ ឿន) 

ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីប្បបី្បាស់  
តាម យៈប្បព័នធ SHS 

១ កំពង់ឆ្ន ងំ 562 76 
២ កំពង់ធ ំ 737 50 
៣ រពាធិ៍សាត់ 501 49 
៤ រសៀមរាប 923 111 

ស ុប 286 

បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិបានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមពន័ធទ៥ី។ 

ផ្លនទីបងាា ញពីរមតត បានតរមែីងប្បព័នធ SHS ចំនួន 12,500ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ៦ី។ 
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 ូបភាពសកមមភាពលសពវលាយ នងិតរមែងីប្បព័នធ SHS-50Wp ចនំនួ 12,500ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

  

  

 កមមវធិបី្បព័នធ SHS-50Wp ចនំនួ 12,500ប្បព័នធ នងិប្បព័នធ SHS-5Wp ចនំនួ 7,800 ប្បព័នធ ស ុបចនំនួ 
20,300 ប្បព័នធ (កមមវធិអីនុវតតន៍សប្ាប់ឆ្ន ២ំ០១៦) 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ អគ្គិសនីកមពុជាបានចុោះកិចចសនាជាមយួប្កុមេ ុន Schneitec ជាប្កុមេ ុនទទលួបានជ័យ
ោភីកនុងកា រដ្ញនងែជាលកខណៈអនត ជាតិ សប្ាប់កា លគត់លគង់សាភ  ៈប្បព័នធ SHS-50Wp ចំនួន 8,600 ប្បព័នធ និង
ប្បព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 1,447 ប្បព័នធ ស ុបចំនួន 10,047 ប្បព័នធ (រប្កាមងវកិា បស់អគ្គិសនីកមពុជា) រេយីសាភ  ៈ 
ប្បព័នធ SHS ទាងំរនោះ ប្កុមេ ុនបានប្បគ្ល់ឲ្យ ចួរាល់កនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ រនោះផ្ដ្  អគ្គសិនកីមពុជាបាន
ចុោះកិចចសនារលសងមួយរទៀតជាមួយប្កុមេ ុន Richgrid Technology ជាប្កុមេ ុនទទលួបានជ័យោភីកនុងកា រដ្ញ
នងែជាលកខណៈអនត ជាតិសប្ាប់កា លគត់លគង់សាភ  ៈប្បព័នធ SHS-50Wp ចំនួន 3,900 ប្បព័នធ និងប្បព័នធ SHS-5Wp 
ចំនួន 6,353 ប្បព័នធ ស បុចនំនួ 10,253 ប្បព័នធ (រប្កាមងវកិា បស់ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ - KfW) រេយីសាភ  ៈ 
ប្បព័នធ SHS ទាងំរនោះ  ពំងឹថាប្កុមេ ុននងឹប្បគ្ល់ជូនអគ្គសិនីកមពុជារៅរដ្ីមឆ្ន ២ំ០១៧។ 

រដ្ីមបជីួយសប្មួលដ្ល់អនកទញិប្បព័នធយករៅរប្បីប្បាស់ និងធានាថាប្បព័នធផ្ដ្លបានទញិ ដ្ំរណី កា ជា
ប្បប្កតី និងរដ្ីមបបី្បមូលងវកិាសង លំស់ពីអនកទិញ អគ្គសិនកីមពុជាបានចុោះកិចចសនាជាមយួប្កុមេ ុន BNP Power 
Green (Cambodia) សប្ាប់លតល់រសវាកមមដ្ឹកជញ្ាូ ន តរមែីង ប្បមូល ប្បាក់សង លំស់ និងផ្ងទាបំ្បព័នធ SHS-
50Wp ចំនួន 12,500 ប្បព័នធ និងលតល់រសវាកមមដ្ឹកជញ្ាូ ន និងតរមែងីប្បព័នធ SHS-5Wp ចំនួន 7,800 ប្បព័នធស បុ
ចំនួន 20,300 ប្បព័នធ។ 

៤.២.២ បញ្ា ប្បឈមកនុងកា អនុវតតកមមវធិបី្បព័នធ SHS  

កនុងកា អនុវតតកមមវធិីរនោះ ម.អ.ជ. ជបួបញ្ា ប្បឈម ានដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

 អនកទិញរសនីសុំពនា រពលបង់ប្បាក់ រោយសា ពុំានប្បាក់បង់។ 
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 អនកទិញានលទធភាពបង់ ប ុផ្នតសាា ក់រសាី មិនបង់ រោយរលកីរេតុលលថា អនកទិញរលសងរទៀតមិនបង់។ 
 អនកទញិ ុោះរ បី្បព័នធមុសបរចចករទសរធវីឲ្យប្បព័នធមនិដ្ំរណី កា ប្តឹមប្តូវ និងរគ្ចរវសមនិបង់ប្បាក់ រោយ 

រលីករេតុលលថា ប្បព័នធមូចមិនដ្ំរណី កា ។ 
 អនកទិញរធវចីំណាកប្សុក រោយទុកឲ្យមនុសសចស់ជរា និង/ឬ រកមងតូចៗចលំាោះ ពុំានប្បាក់បង់។ 
 អនកទិញរោោះប្បព័នធរោយោម នកា អនុញ្ញ ត និងយករៅកាន់ទីតាងំងមី ផ្ដ្លជាកផ្នែងពិបាកចូលរៅដ្ល់ 

ដូ្ចជាចំកា  និងរ ងីភនំ ពបិាកទាក់ទងទា ប្បាក់។ 
 អនកទិញរៅរធវីផ្ប្សចំកា  រោយចក់រសា លាោះ រេយីរច បានលួចរោោះយកប្បព័នធ (អនកទិញមែោះយល់

ប្ពមសង និងមែោះមនិប្ពមសងនងែប្បព័នធផ្ដ្លរៅសល់)។ 
 អនកទិញរគ្ចពីលាោះ រៅរពលភាន ក់ងា ប្បមូលប្បាក់រៅដ្ល់ ឬកំពុងរធវដី្ំរណី រៅប្បមូលប្បាក់។ 
 អនកទិញយករលសពនា រពលបង់ប្បាក់នងៃរនោះនងៃរនាោះ។ 
 ប្បព័នធមូចរោយរភែងីរឆោះ និង នាោះបាញ់។ល។ នងិអនកទិញបដ្ិរសធមនិបង់ប្បាក់ផ្ដ្លរៅសល់។   

រដ្ីមបរីោោះប្សាយបញ្ា ប្បឈមផ្ដ្លរកតីានរ ងី ម.អ.ជ. បានចុោះរោោះប្សាយដ្ល់ទតីាងំ តាម យៈឈ 
រលីកា ពិភាកាោន ជាមិតាភាពរៅវញិរៅមក។ 

 ូបភាពសកមមភាពចុោះរោោះប្សាយបញ្ា អនកទញិមនិសងប្បាក់រៅរមតតរពាធិ៍សាត់ 

  

ងវីតបតិានបញ្ា ប្បឈម កា អនុវតតកមមវធិីរនោះចត់ទុកថា គ្ួ ជាទីរពញចិតត។  
៤.៣ កម្មវិធជីួយទុនសប្ាប់ពប្ងីក និងផ្កលម្អការលគត់លគង់អគ្គិសនីឆៅតាំបន់ជនបទ 

៤.៣.១ វឌ្ឍនភាព សមទិធលល នងិកា វភិាគ្ពកីមមវធិជីយួទុនសប្ាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិន ី
រៅតបំន់ជនបទ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ម.អ.ជ. បានចុោះកចិចសនាចំនួន១១២ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណាចំននួ៩០ (អនកកាន់
អាជាា ប័ណាមួយចំនួនបានអនុវតតកិចចសនារលីសពីមួយកិចចសនា) សប្ាប់ជួយទុនពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់
អគ្គិសនរីៅតំបន់ជនបទ  មួានចុោះកិចចសនាចំននួ៩៦ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណាចំននួ៧៥ រប្បីប្បាស់ងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនីកមពុជា និងចុោះកិចចសនាចំនួន១៦ ជាមួយអនកកាន់អាជាា ប័ណាចនំួន១៥ រប្បីប្បាស់ងវកិាលតល់រោយ
ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់។  

ព័ត៌ានសរងខបសតីពីចុោះកចិចសនាតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ 
អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីរនោះកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៧ី។ 



27 

កនុងចំរណាមកិចចសនា១១២ ខាងរលី កិចចសនាចនំួន១១១ បានអនុវតតន៍ទទលួបានរជាគ្ជ័យ ១០០% 
កនុង យៈរពលកិចចសនា។ កចិចសនាមយួរទៀតអនុវតតន៍ពុបំានរជាគ្ជ័យកនុង យៈរពលននកិចចសនា រេយីកិចចសនា
រនោះ ប្តូវបានបញ្ច ប់ប្សបតាមសុពលភាពននអាណតតិកិចចសនា។ 

ព័ត៌ានសរងខបសតីពីប្បផ្វងផ្មសបណាត ញរប្ោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បផ្វងផ្មសបណាត ញបានសាងសង់ ចួ 
តាមរមតតនមីួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ រប្កាមកមមវធិីរនោះកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 
ានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៥ី ខាងរប្កាម។ 

តារាងទ៥ី៖ ព័ត៌ានសរងខបសតពីបី្បផ្វងផ្មសបណាត ញរប្ោងសាងសង់ជាប់កចិចសនា ប្បផ្វងផ្មសបណាត ញបាន 
សាងសង់ ចួ តាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អា
លែមឺ ង់ រប្កាមកមមវធិជីយួទុនពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ំ
២០១៦ 

ល.  រមតត/រាជធាន ី ប្បផ្វងផ្មសបណាត ញរប្ោងសាង 
សង់ជាប់កចិចសនា 

(km) 

ប្បផ្វងផ្មសបណាត ញបាន 
សាងសង់ ចួ 
(km) 

តង់សយុងទាប 
(LV) 

តង់សយុងមធយម
(MV) 

តង់សយុងទាប
(LV) 

តង់សយុងមធយម
(MV) 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
១ បនាា យានជ័យ 87.20 15.70 87.20 15.70 
២ បាត់ដ្ំបង 73.00 35.00 73.00 35.00 
៣ កំពង់ចម 127.04 32.10 120.04 32.10 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 197.50 134.82 186.50 128.32 
៥ កំពង់សព ឺ 198.54 111.55 198.54 111.55 
៦ កំពង់ធ ំ 162.10 12.10 162.10 12.10 
៧ កំពត 44.80 67.38 44.80 67.38 
៨ កណាត ល 83.25 20.00 83.25 20.00 
៩ រកាោះកុង 34.36 26.00 34.36 26.00 
១០ ប្ករចោះ 68.15 - 68.15 - 
១១ ប្ពោះវោិ  48.50 3.00 44.50 3.00 
១២ នប្ពផ្វង 229.77 45.05 228.62 45.05 
១៣ រពាធិ៍សាត់ 296.50 15.30 296.50 15.30 
១៤  តនគ្ី  ី 20.50 11.70 11.60 11.70 
១៥ រសៀមរាប 54.91 15.55 38.41 12.85 
១៦ ប្ពោះសីេនុ 37.70 - 37.70 - 
១៧ សាឹងផ្ប្តង 8.00 - 8.00 - 
១៨ សាវ យរ ៀង 48.00 18.20 48.00 18.20 
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១៩ តាផ្កវ 14.70 2.00 9.70 2.00 
២០ តបូងឃមុ ំ 51.37 2.62 51.37 2.62 

ស ុប I 
1,885.89 568.07 1,832.34 558.87 

2,453.96 2,391.21 
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់   
១ បនាា យានជ័យ 22.50 - 10.00 - 
២ បាត់ដ្ំបង 12.50 - 12.50 - 
៣ កំពង់ចម 47.00 15.00 47.00 15.00 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 21.80 - 17.80 - 
៥ កំពង់សព ឺ 80.00 36.00 80.00 36.00 
៦ កំពង់ធ ំ - - - - 
៧ រកាោះកុង - - - - 
៨ កណាត ល 45.40 - 45.40 - 
៩ ប្ករចោះ 20.00 34.00 20.00 34.00 
១០ ប្ពោះវោិ  18.00 - 18.00 - 
១១ នប្ពផ្វង 23.00 10.00 23.00 10.00 
១២ រសៀមរាប 10.90 - 10.90 - 
១៣ ប្ពោះសីេនុ 9.50 16.70 9.50 16.70 
១៤ សាឹងផ្ប្តង - - - - 
១៥ ឧតត ានជ័យ 14.50 - 14.50 - 
១៦ តបូងឃមុ ំ 32.00 - 32.00 - 

ស ុប II 
344.60 111.70 340.60 111.70 

456.30 452.30 
ស ុប មួ 2,910.26 2,843.51 

ព័ត៌ានសរងខបសតីពីប្បផ្វងផ្មសបណាត ញរប្ោងសាងសង់ជាប់កិចចសនា ប្បផ្វងផ្មសបណាត ញបានសាងសង់
 ចួ និងសាា នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនមីួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ 
រប្កាមកមមវធិជីួយទុនសប្ាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គិសនីរៅតំបន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូន
កនុង ឧបសមពន័ធទ៨ី។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ អនកកាន់អាជាា ប័ណាបានទទលួលលរោយផ្កា ល់រប្កាមកមមវធិីរនោះ ានចនំួន ៩០។  

កមមវធិីរនោះបានលតល់នូវកាែ ងំ ញុប្ចនោ ងខាែ ងំដ្ល់សេប្ោសអគ្គសិនជីនបទ កនុងកា ពប្ងីកវសិាលភាព
លគត់លគង់អគ្គិសនីកនុងតំបន់អាជាា ប័ណា បស់មែួនឲ្យបានរពញរលឿន នងិប្គ្សួា ជនបទកាន់ផ្តរប្ចីនប្គ្សួា អាចទទលួបាន
នូវរសវាកមមលគត់លគង់ អគ្គិសន ីផ្ដ្លានគុ្ណភាពពបី្បព័នធបណាា ញសេប្ោសអគ្គិសនីជនបទ។ 

ចំនួនភូមិស ុប និងចំនួនភូមបិានទទួលកា លគត់លគង់អគ្គិសន ីតាមរមតតនីមួយៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនី
កមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិីរនោះ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៦ី ខាងរប្កាម។ 
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តារាងទ៦ី៖ ចនំនួភូមសិ ុប នងិចនំនួភូមបិានទទលួកា លគត់លគង់អគ្គសិន ី តាមរមតតនមីយួ  ៗ រប្កាមងវកិាលតល់
រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ រប្កាមកមមវធិជីយួទុនពប្ងកី នងិផ្កលមអ កា 
លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល.  រមតត/ប្កងុ 
ចនំនួភូមសិ ុប 
(ជរំ ឿន) 

ចនំនួភូមបិ្គ្បដ្ណត ប់ 
រប្កាមងវកិាលតល់រោយ 
អគ្គសិនកីមពុជា 

រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ  
អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ 

១ បនាា យានជ័យ 661 49 20 
២ បាត់ដ្ំបង 799 22 - 
៣ កំពង់ចម 916 71 16 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 562 71 7 
៥ កំពង់សព ឺ 1,358 104 35 
៦ កំពង់ធ ំ 738 113 - 
៧ កំពត 488 37 - 
៨ កណាត ល 912 58 40 
៩ រកាោះកុង 117 13 - 
១០ ប្ករចោះ 250 12 2 
១១ ប្ពោះវោិ  229 24 4 
១២ នប្ពផ្វង 1,137 97 9 
១៣ រពាធិ៍សាត់ 501 80 - 
១៤  តនគ្ី  ី 240 10 - 
១៥ រសៀមរាប 924 22 8 
១៦ ប្ពោះសីេនុ 111 14 5 
១៧ សាឹងផ្ប្តង 128 1 - 
១៨ សាវ យរ ៀង 690 22 - 
១៩ តាផ្កវ 1,118 22 - 
២០ ឧតត ានជ័យ 254 - 6 
២១ តបូងឃមុ ំ 853 38 19 

ស ុប 12,986 880 171 

ស ុប មួ 

1,051   
 (កនុងចំរណាម 1,051ភូមិ ាន ២៣ភូមិ បានអនុវតត 
រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងងវកិាលតល់រោយ

ធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ប្តួតោន ) 

បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមិតាមរមតតនីមយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនីមួយ  ៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា 
និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ រប្កាមកមមវធិជីួយទុនសប្ាប់ពប្ងីក និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង ឧបសមព័នធទ៩ី។ 
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ផ្លនទីបងាា ញពីរមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិីជយួទុនសប្ាប់ពប្ងីក នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់  
ជនបទ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គិសនីកមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង 
ឧបសមព័នធទ១ី០។ 

៤.៣.២ សកមមភាពចុោះពនិតិយកា អនុវតតកមមវធិជីយួទុនសប្ាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅ
តបំន់ជនបទ 

រដ្ីមបធីានាថា កា អនុវតតកមមវធិជីួយទុនសប្ាប់ពប្ងកី និងផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនីរៅតំបន់ជនបទ ប្បប្ពឹតត 
រៅប្តឹមប្តូវ និងប្បកបរោយតាែ ភាព និរោជិត ម.អ.ជ. បានចុោះរលាៀងផ្កា ត់កា សាងសង់ប្គ្ប់រសវាក ទាងំអស់ ផ្ដ្ល
បានអនុវតតកមមវធិីរនោះ។  ូបភាពសកមមមួយចនំួនសតីពីកា ចុោះរលាៀងផ្កា ត់ផ្មសបណាត ញងម ីមុនរពលសាងសង់ និងរប្កាយ
រពលសាងសង់ ចួ ានបងាា ញជូនខាងរប្កាម៖ 

សេប្ោស រយនយូឡាយ រអ កិប្ទសុីធី ី(គ្រប្ាងទ៦ី) កាន់អាជាា ប័ណារលម ០៣៤អ  
រធវរីសវាកមមអគ្គសិនរីៅផ្លនកមែោះននប្សកុបាកាន ប្សកុភនបំ្កវាញ នងិប្កងុរពាធិ៍សាត់ 

ទីតាងំមុនរពលសាងសង់ផ្មសបណាត ញអគ្គិសន ី
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ទីតាងំរប្កាយរពលសាងសង់ផ្មសបណាត ញអគ្គសិន ី

  

  

៤.៤  កម្មវិធីលតលល់វិកាឧបតេម្ភធនប៉ោះប៉ូវបស្រងគប់នលែលក់អគ្គិសនីដ្លអ់នកកាន់អាជាា ប័ណា ឆធវើអាជីវកម្ម 
អគ្គិសនីផ្ដ្លបានភាជ ប់ប្បភពអគ្គិសនីជាម្ួយប្បព័នធបណាត ញជាតិ ឆដ្ើម្បបីនេយនលែលក់អគ្គិសនី 
ដ្លប់្គ្ួសារប្កីប្កឆៅតាំបន់ជនបទ កនងុប្កបខណឌ ននផ្លនការយទុធសាស្រសតបនេយអប្តា និងគ្ាែ ត 
នលែលក់អគ្គិសនីកនងុប្ពោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា សប្ាប់ ន្ ាំ២០១៥ ដ្ល់្ ន ាំ២០២០ តាម្បណាត ឆខតត 
និងរាជធានី 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ កនុងចំរណាមអនកកាន់អាជាា ប័ណាចំននួ ២៥២ អនកកាន់អាជាា បណា ផ្ដ្លបានភាា ប់ប្បភពអគ្គសិន ី
ជាមួយប្បព័នធបណាត ញជាត ិ ម.អ.ជ. បានលតល់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវបស្រងគប់នងែលក់អគ្គសិនីចំននួ ២៤៧ អនកកាន់
អាជាា បណា រដ្ីមបបីនាយនងែលក់អគ្គិសនីដ្ល់ប្គ្ួសា ប្កីប្ករៅតំបន់ជនបទ។ អនកកាន់អាជាា ប័ណាចំនួន ៥រទៀត រៅពុំ
ទាន់បានោក់ពាកយរសនីសុំងវកិាឧបតាមភធនរៅរ យី។ 

ព័ត៌ានសរងខបសតីពីចនំួនអតងិិជន និងប ាិណថាមពល ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវ
បស្រងគប់នងែលក់អគ្គិសនជូីនអនកកាន់អាជាា ប័ណា តាមរមតតនមីយួៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ានបងាា ញជូនកនុង តារាងទ៧ី ខាង
រប្កាម។ 
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តារាងទ៧ី៖ ព័ត៌ានសរងខបសតពីចីនំនួអតងិជិន នងិប ាិណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវនងែលក់អគ្គសិន ី

ជូនអនកកាន់អាជាា ប័ណា កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល.  រមតត/ប្កងុ 

ចនំនួអតងិជិន នងិប ាិណថាមពលផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បានទូទាត់ងវកិា 
ឧបតាមភធនប ោះប ូវនងែលក់អគ្គសិន ី

ស ុប 

អតងិជិន ថាមពល (kWh) 
អតងិជិន ថាមពល (kWh) 

≤១០kWh/ផ្ម >១០kWh/ផ្ម ≤១០kWh/ផ្ម >១០kWh/ផ្ម 
១ បនាា យានជ័យ 12,999 69,678 621,360 23,567,028 82,677 24,188,388 
២ បាត់ដ្ំបង 11,534 80,161 615,164 34,626,593 91,695 35,241,757 
៣ កំពង់ចម 17,876 109,725 892,858 41,575,281 127,601 42,468,139 
៤ កំពង់ឆ្ន ងំ 6,360 50,941 370,345 24,259,970 57,301 24,630,315 
៥ កំពង់សព ឺ 9,442 93,962 494,717 37,682,502 103,404 38,177,219 
៦ កំពង់ធ ំ 5,631 39,696 308,367 21,679,918 45,327 21,988,285 
៧ កំពត 12,913 67,559 569,221 21,264,495 80,472 21,833,716 
៨ កណាត ល 9,686 120,877 634,769 80,144,004 130,563 80,778,773 
៩ រកាោះកុង 723 5,526 41,188 3,040,788 6,249 3,081,976 
១០ ប្ករចោះ 1,402 5,361 79,813 1,376,864 6,763 1,456,677 
១១ ភនំរពញ 126 2,034 16,101 3,576,896 2,160 3,592,997 
១២ នប្ពផ្វង 17,332 89,997 886,628 25,782,148 107,329 26,668,776 
១៣ រពាធិ៍សាត់ 8,177 53,070 442,081 27,301,734 61,247 27,743,815 
១៤ រសៀមរាប 8,405 50,266 436,566 20,289,470 58,671 20,726,036 
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១៥ ប្ពោះសីេនុ 1,180 16,352 70,276 13,340,326 17,532 13,410,602 
១៦ តាផ្កវ 18,260 120,437 778,784 53,297,185 138,697 54,075,969 
១៧ ឧតត ានជ័យ 933 4,187 31,429 1,163,826 5,120 1,195,255 
១៨ តបូងឃមុ ំ 6,735 28,243 532,403 13,136,236 34,978 13,668,639 

ស ុប 149,714 1,008,072 7,822,070 447,105,264 1,157,786 454,927,334 
 

 

 

 

1.72%

98.28%

ប្កាភកិបងាា ញពបី ាិណថាមពលរប្បបី្បាស់ ≤១០kWh/ផ្ម និង > ១០ kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បាន
ទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវនងែលក់អគ្គសិន ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ (%)

ថាមពលរប្បីប្បា ស់ ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) ថាមពលរប្បីប្បា ស់ >១០kWh/ផ្ម (kWh)



34 

 

 
 

៤.៥ កម្មវិធីលតលក់ារលគត់លគង់អគ្គិសនីសប្ាប់បូម្ទឹកឆធវើកសកិម្ម 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ ម.អ.ជ. ពុបំានទទួលពាកយរសនសុីំពីអនកកាន់អាជាា បណាសប្ាប់លតល់រេោា  ចនាសមព័នធលគត់លគង់អគ្គសិនសីប្ាប់បូមទកឹរធវីកសិកមម។ 
 

12.93%

87.07%

ប្កាភកិបងាា ញពអីតងិជិនរប្បបី្បាស់អគ្គសិន ី≤១០kWh/ផ្ម និង > ១០ kWh/ផ្ម ផ្ដ្ល ម.អ.ជ. បាន
ទូទាត់ងវកិាឧបតាមភធនប ោះប ូវនងែលក់អគ្គសិន ីកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ (%)

អតិងិជនរប្បីប្បា ស់អគ្គិសនី ≤១០kWh/ផ្ម (kWh) អតិងិជនរប្បីប្បា ស់អគ្គិសនី >១០kWh/ផ្ម (kWh)
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ឧបសម្ព័នធទី១ 
ព័ត៌ានសរងខបសតពីចីនំនួអនកកាន់អាជាា ប័ណាបានចុោះកចិចសនា តាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់   

រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម អាជាា ប័ណារលម អនកកាន់អាជាា ប័ណា ប្បភពលគត់លគង់អគ្គសិន ី

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
- - - - - 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់   
បាត់ដ្ំបង ផ្លនកមែោះននឃុរំឈទីាល ប្សកុបាណន់ ១១៧អ រោក ឌុ្ង ល ី អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននឃុផំ្ចងានជ័យ ប្សុកបាណន់ ៣៣០អ រោក  ុញ សុវណា  អគ្គិសនកីមពុជា 
នប្ពផ្វង ផ្លនកមែោះននប្សុករមសាង និងប្សុកបាភន ំ ៣៣៦អ រោក ោ ង លលែី (គ្រប្ាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
រពាធិ៍សាត់ ទី មួប្សុកប្កគ្  នងិផ្លនកមែោះននឃុកំញ្ា  ប្សកុករណត ៀង ១២៥អ ប្កុមេ ុនរអសវវីធីីរអ កិប្ទសុីីធីមូអលិធឌី្ី  

(គ្រប្ាងទី៣) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

សាវ យរ ៀង ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ររាទិ៍ និងប្សុកចស្រនាា  ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្ាងទី៤) អគ្គិសនកីមពុជា 
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ឧបសម្ព័នធទី២ 
ព័ត៌ានសរងខបសតពីចីនំនួប្គ្សួា ជនបទរប្ោងតភាា ប់ច នតអគ្គសិនជីាប់កចិចសនា ចនំនួប្គ្សួា ជនបទបានតភាា ប់ច នតងម ីនងិសាា នភាពបចចុបបនន  

រប្កាមងវកិាលតល់រោយធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

រមតត អាជាា ប័ណារលម អនកកាន់អាជាា ប័ណា 
ចនំនួប្គ្សួា ជនបទរប្ោង 
តភាា ប់ច នតងមជីាប់កចិចសនា 

(ប្គ្សួា ) 

ចនំនួប្គ្សួា ជនបទ
បានតភាា ប់ច នតងម ី
(ប្គ្សួា ) 

សោំល់ 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
- - - - - - 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់   
បាត់ដ្ំបង ១១៧អ រោក ឌុ្ង ល ី 101 101 បានទទលួងវកិា 

៣៣០អ រោក  ុញ សុវណា 260 260 បានទទលួងវកិា 
នប្ពផ្វង ៣៣៦អ រោក ោ ង លលែី (គ្រប្ាងទ២ី) 620 620 បានទទលួងវកិា 
រពាធិ៍សាត់ ១២៥អ ប្កុមេ ុនរអសវវីធីីរអ កិប្ទសុីីធីមូអលិធឌី្ី  

(គ្រប្ាងទី៣) 
162 84 បានទទលួងវកិា និងបទិគ្រប្ាង 

សាវ យរ ៀង ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្ាងទី៤) 520 - កំពុងអនុវតត 
ស ុប 1,663 1,065  
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ឧបសម្ព័នធទី៣ 
បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ 

 រប្កាមកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល.  រមតត ចនំនួភូមបិ្គ្បដ្ណត ប់ ឃុ ំ ប្សកុ រលមអាជាា ប័ណា អនកកាន់អាជាា ប័ណា 
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 

 - - - - - - 
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់   
១ បាត់ដ្ំបង ភូមិអនែង់តាមុី ភូមិចកំា សាវ យ ភូមិឆករពាធិ៍ រឈទីាល បាណន់ ១១៧អ រោក ឌុ្ង ល ី

ភូមិសំបួ ាស សនឹង 
បាណន់ ៣៣០អ រោក  ុញ សុវណា 

ភូមិបុោះមនុល ភូមិធៃ័  ភូមិ ូង ភូមចិងាូ សាវ យ ភូមិកពំង់គ្ល់ ភូមផិ្ចង ផ្ចងានជ័យ 
២ នប្ពផ្វង ភូមិងមី ភូមិប្កសាងំ  ជីលុច 

រមសាង 
៣៣៦អ រោក ោ ង លលែី  

(គ្រប្ាងទី២) 

ភូមិប្តពាងំលែុង ភូមិប្តពាងំប្ពោះ២ ភូមិបារាជ ភូមិសនែូងរលៀប ភូមិអូ សផ្ងា   
ភូមិឫសសចីចក ភូមិប្គ្សួ ភូមិ បស់លចឹត ភូមិរនន  ភូមសិនែុង ភូមិតារ   ភូមិឫសសទីាវ   
ភូមិផ្កវសាន  ភូមិសាវ យរជា ភូមនិប្ពរឃនស(ម)  

នប្ពរឃនស 

ភូមិចន់រា (ម) ភូមិចន់រា (ក) ភូមិនប្ពប្បង់ ភូមិនប្ពសាវ  ភូមធិែក  សពឺ(ម) បាភន ំ
ភូមិកណាត ល ភូមដិ្ីងុយ ភូមតិាា  ភូមសិាវ យតានី ភូមិអស្រងាង ភូមិតារ    បឹងប្ពោះ 

៣ រពាធិ៍សាត់ ភូមិពុស្រទាា ម ភូមអូិ អាចម៍កុក ភូមិប្កាងំធ ំភូមអូិ សណាត ន់ ភូមិដូ្ងជួ  ភូមិមនងឹ  
ភូមិអូ តាប្បកុ ភូមិចុងមែុង អូ សណាត ន់ 

ប្កគ្  ១២៥អ 
ប្កុមេ ុនរអសវវីធី ី

រអ កិប្ទសុីីធីមូអិលធឌី្ី  
(គ្រប្ាងទី៣) 

ភូមិជីរចោះ ភូមិវាលវង់ ភូមិសា វន័ ភូមិសាវ យស  ភូមិសាន អនា ភូមិអនសកាត ម  
ភូមិប្កាងំផ្វង សាន អនា 

ភូមិកពំង់រល ី កាលប្តាច 
  ៥៤ ភូម ិ ១០ ឃុ ំ ៤ ប្សកុ   
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ឧបសម្ព័នធទី៤ 
ផ្លនទបីងាា ញពរីមតតអនុវតតកមមវធិលីតល់ច នតអគ្គសិនដី្ល់ប្គ្សួា ប្កបី្ក រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ កនុង ឆ្ន ២ំ០១៦  
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ឧបសម្ព័នធទី៥ 
បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមបិានតរមែងីប្បព័នធ SHS ចនំនួ 12,500 ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល .  រមតត ចនំនួភូមបិានទទលួអគ្គសិនរីប្បបី្បាស់តាម យ :ប្បព័នធ  SHS ឃុ ំ ប្សកុ 
១ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិានករកីត ភូមិានកលចិ ភូមិងមីផ្មម  ភូមិផ្ប្សសា   ផ្តបងមពស់ 

សាមគ្គីានជ័យ 

ភូមិប្កាងំរសៀម ភូមិខាន ច ភូមបិឹងោជ ភូមិពារាជយ ភូមិវតតរសដ្ាី ភូមិប្បជុមំពស់  រសដ្ា ី
ភូមិខាន  កណាត ល ភូមិនប្ជរកាងលិច ភូមិប្តពាងំប្សផ្ង   ខាន  ឆ្ម  
ភូមិប្បកែូត ភូមិសាព នផ្ដ្ក  ធែករវៀន 
ភូមិប្កាងំសំររាង ភូមគិ្ី អីភិវឌ្ឍន៍ ភូមិប្ចករតាន ត ភូមិជួញជតិ ភូមិប្តពាងំងម ភូមិ ោស ភូមអិនែង់ប្ពងី 
ភូមិផ្ប្សឬសស ី 

្នរ ងី 

ភូមិប្ចកសផ្ងា ភូមិតាងំនឃែ  សាវ យជុក 
ភូមិខាន នទរាក ភូមិមាច់ស ភូមិប្តមូងប្ជុ ំភូមសិំបុករប្កៀល ភូមិតាងំប្គ្សួលចិ  ប្កាងំោវ  
ភូមិប្កាងំដូ្ង ភូមិប្កាងំរបង ភូមិតាងំពូន ភូមសុិមផ្សនជ័យ  ពាម 
ភូមិពាមពរពជ រកាោះងាូវ ជលគ្ី  ី
ភូមិប្កាងំសាគ   ភូមិប្កាងំសាគ  តបូង ភូមិចន់ប្តក ភូមចិំបក់ប្បសាទ ភូមិប្តពាងំមែូ  ភូមទិួលសំររាង  
ភូមិភនំតាសា ំ 

ប្កាងំសាគ   

ទឹកលុស 
ភូមិដ្ំ បិ ភូមិប្តពាងំជុំ ភូមទិឹកជុំ ភូមិផ្បកចក ភូមិផ្ប្សប្ពិច  អភិវឌ្ឍន៍ 
ភូមិមវិតទួលឃ្ែ ងំ ភូមងិយ ភូមិជីពូក ភូមិដូ្ងសាែ  ភូមិតាងំមាច់ ភូមិតាងំសា ភូមិនប្ពរប្ៅ ភូមិរាង  កាលទឹក 
ភូមិរោត  មែុងពពក 
ភូមិរោកណាងំ ភូមិងមី ភូមិវាលសបូវ  តាងំប្កសាងំ  
ភូមិប្តពាងំសាម ច់ ទួលមពស់ 
ភូមិកណាត ល ភូមិធែក ភូមិឯលចិ ប្ចណូក កំពង់ផ្លង 
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ភូមិប្តពាងំាស ភូមិទំនប់ ភូមិប្តងិល  ប្តងិល 
ភូមិកំពង់បាចនិ ភូមិដ្ណំាក់ករកាោះ ភូមងិមី ភូមិពាមទនាែ  ភូមិរពាធិ៍ រពាធិ៍ 
ភូមិតាឡាត់ ភូមិកនុង ភូមិចបំក់មពស់  សាវ យ ពំា  
ភូមិប ប្បក់ ភូមិសំររាងផ្សន សំររាងផ្សន 

២ កំពង់ធ ំ ភូមិប្តពាងំប្បិយ ៍ភូមិអូ រសាម ភូមិបឹងោវ  ភូមិភនំរាងំ ភូមិប្តពាងំរតត  ភូមិសរស្រងាគ ោះ ភូមិផ្តបង  
ភូមិកំពង់អំបលិ 

បឹងោវ  សនាុក 
ភូមិឈូក ដំ្ួល ភូមិសំររាង ទីរពា 
ភូមិតារាម ភូមិអូ អំផ្បង ភូមិបងឹអផ្ណត ត ភូមិប្តាខំាែ  ភូមិរឈទីាល ភូមិតាអា ំភូមិនប្ពប្បស់ ភូមិភែង  
ភូមិឬសសជីោះ ភូមិប្សផ្ង  ភូមិប្តាច ភូមិផ្តបង )ក(  ភូមិផ្តបង )ម (ភូមិរពាធិ៍  

ផ្តបង 

កំពង់សាវ យ 
ភូមិនប្ពទប់ ភូមិប្តពាងំអា ក័ស ភូមិមេ  ៍ភូមិោវ   ជ័យ 
ភូមិនិរពជ )ក(  ភូមិដូ្នឈូក និរពជ 
ភូមិពាបផ្ប្គ្ង ភូមិផ្សែង កតីដូ្ង 
ភូមិរោកងនួ ភូមិប្តពាងំប្ពលតិ ភូមិប្តពាងំឬសស ីភូមិរសាន  ភូមិសំររាង ភូមិអូ  រំដ្ង  ប្តពាងំឬសស ី
ភូមិតាមុ ំភូមិប្ករៅ ដូ្ង 

ប្បាសាទបល័ែងគ 
ភូមិកំពតឹ សាមគ្គ ី
ភូមិធ ំ ទួលរប្គ្ីល 
ភូមិឬសសដូី្ច  សាោវស័ិយ 
ភូមិរពាន ភូមិអនែង់ផ្វង គ្គ្ី ធ ំ

បារាយណ៍ 
ភូមិកំពង់ប្កប ី បាក់សាន  
ភូមិជាយសំរន ភូមិឈូកសាងឹ សំបូ  ប្បាសាទសបូំ  
ភូមិអូ កនធ រជីង ភូមិអូ កនធ តបូង អូ កនធ  សាឹងផ្សន 
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៣ រពាធិ៍សាត់ ភូមិកាបា ស់រលី ភូមិចមងម ីភូមិដ្រងាៀបកាត ម ភូមិរទៀននប្ព ភូមិបណំក់ រឈតុី ំ

ប្កគ្  
ភូមិដ្ំបូក១០០ ភូមិបងគងឃមុ ំ រតាន តជុ ំ
ភូមិខាែ ប្ករព ីភូមិប្ជលង ភូមិរថាា លធ ំ អនែង់រតាន ត 
ភូមិប្តពាងំ រំដ្ញ ភូមិដូ្ង ភូមទិទឹង ភូមិប្បចក់ ភូមសិាព នពី  ភូមិផ្ប្សឬសស ី កាលប្តាច 
ភូមិកំពង់រថាា ល ភូមិកាលដ្ំ  ីភូមិមាច់លអិត ភូមិសានស  អនា ចំបក់ 
ភូមិវាលវង់ ភូមិនប្ពមែុង ភូមិ កាត ភូមិរ ៀមន   កាត 

ភនំប្កវាញ 
ភូមិផ្ប្ពក២ ភូមិវាល ភូមិអស្រងាង ភូមិអូ រេង សំររាង 
ភូមិសផ្ស្រនា ភូមិរាងំខាវ វ ភូមិផ្ប្សពពាយ ភូមិចកំា ភន ំ សផ្ស្រនា 
ភូមិសំររាងោ ភូមិកំផ្ពង ប្ពងិល 
ភូមិប្តពងពង់ ភូមិប្បរាយ ភូមិតក់ ក់  ប្បរាយ 

វាលផ្វង ភូមិកណាត ល ភូមិចំកា នប្ជខាងរជីង ភូមិដ្ីប្កេម អនែង់រាប 
ភូមិផ្សមត ភូមិប្កសាងំរនន  ភូមអូិ  រំចក ភូមិបឹង រំលច  ប្ករពីពី  
ភូមិរាងំទលិ ភូមិផ្ប្ពក ភូមិរកាោះផ្កវ រាងំទិល ករណត ៀង 
ភូមិរបា រឡា ភូមិរមទឹក  រមទឹក បាកាន 

 ៤ រសៀមរាប  ភូមិរោកវតត ភូមិនប្ពមនុ  ភូមិផ្ប្សសមុប្ទ ភូមខិាន  រផ្កា ល ភូមិ លំ ុនងម ី ផ្ប្សណូយ 
វា  និ  ភូមិអូ  ភូមិកំរបា   សាវ យស  

ភូមិកាប់នដ្ ភូមិទំនាបសាវ យ ភូមិប្បាសាទ ប្បាសាទ 
ភូមិសណាត យ ភូមិប្បិយ ៍ភូមខិាន   ខាន  សណាត យ 

បនាា យប្ស ី
ភូមិប្សោះខាវ វ ភូមិចបំក់បីរដ្មី  ផ្តបង 
ភូមិងនល់បរណាត យ ភូមិងនល់ទទឹង ភូមតិានប្ត ភូមិអូ ទទឹង ភូមិប្ពោះោក់ ប្ពោះោក់ 
ភូមិសាោប្កវា ន់  រំចក 
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ភូមិ ុន ភូមិជ័យ ភូមិតាម តពង ភូមិតាឯក ភូមតិាន ី  ុនតាឯក 
ភូមិខាន   ងាវ ស់ ភូមិឈូកស ភូមិទួលប្គ្សួ ឃុនរាម 
ភូមិលចឹកប្ជុ ំភូមិកនតួត ភូមិប្កមុបូំល ភូមិខាន  រប្ៅ ភូមិជប់ រំដ្ង  កនតួត 

សាវ យរល ី

ភូមិដ្ំបូកមពស់ ភូមតិារសៀម ភូមិប្តពាងំទមឹ ភូមិ ោល ភូមិប្កញូង ភូមិប្តពាងំងម ភូមិប្តពាងំពរពល  
ភូមិអូ  ូង  

តារសៀម 

ភូមិចន់រេៀ  ភូមិប្តពាងំឬសស ីភូមិទឹកលិច ភូមិទ័ពជ័យ ភូមិបឹងាោ ភូមសិកាត  ភូមិផ្ប្ស បង បឹងាោ 
ភូមិរឆោះចន ភូមិជប់រប្កាម ភូមិជប់រល ីភូមិប្តពាងំមាោះ ភូមិប្តពាងំខាន   ភូមិប្តពាងំសាវ យ ភូមិងមី ភូមិបិតផ្កា  
ភូមិ លំទូក ភូមិ រំចក ភូមិ រំដ្ង ភូមិអងាា ញ់ ភូមអូិ ានជ័យ ភូមិប្តពាងំអស្រងាង  

សាវ យរល ី

ភូមិអនែង់ធ ំភូមិតាោន ភូមិងម ីភូមិពរពល ភូមិប្ពោះអងគធ ំ មនងភន ំ
ភូមិសំររាង ភូមិតាប្បុក ោងនដ្ អងគ ធ ំ
ភូមិរជាគ្នប្ជ ភូមិខាា យ  សស សតមភ 

ពួក 
ភូមិរោកងម ីភូមិរោករពាធិ៍ ភូមិរោករនន  ភូមិដូ្នផ្កវ ភូមិដូ្នអុន ភូមិតាកា ំភូមិតាផ្សន  ភូមិរតាន តប្ជុំ  
ភូមិប្បាសាទច យ ភូមពិាម ភូមិ ោល ភូមិរលបកី ភូមិអនតងគន់  

ដូ្នផ្កវ 

ភូមិកាលប្ករព ីភូមិប្តពាងំធំ ភូមិប្តពាងំសាវ យ ភូមិ ដំ្លួ ភូមិប្សោះ  រ លី 
ភូមិរោកឬសស ីភូមិប្តាច ភូមិប្ពុំកុដ្ា  បលែ័ងគ ប្បសាទបាគ្ង 
ភូមិខាវ វ ភូមិរោល ភូមតិាគ្ួយ ភូមិនប្ពអា  រោល 

អងគ ជុ ំភូមិ កា ភូមិ ដំ្លួងម ី ដូ្នរពង 
ភូមិរោកចស់ ភូមិជុំនុំរាជយ ភូមិទឹកថាែ  ភូមិ ណាត ស ភូមិផ្ប្សប្បាងំ ផ្ប្សខាវ វ 
ភូមិប្កាងំ ភូមិកំរបា អ ភូមិចុងសាព ន ភូមិរពាធិ ងី ភូមិ រវៀង ភូមិរប្សាង ភូមិអូ   ខាវ វ ជីផ្ប្កង 

ស ុប ៤រមតត ២៨៦ភូម ិ ៧២ឃុ ំ ២៣ប្សកុ 
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ឧបសម្ព័នធទី៦ 
ផ្លនទបីងាា ញពរីមតតបានតរមែងីប្បព័នធ SHS ចនំនួ 12,500 ប្បព័នធ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦  
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ឧបសម្ព័នធទី៧ 
ព័ត៌ានសរងខបសតពីកីា ចុោះកចិចសនាតាមរមតតនមីយួៗ រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់  

រប្កាមកមមវធិជីយួទុនសប្ាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦  

រមតត តបំន់រធវរីសវាកមម រលមអាជាា ប័ណា អនកកាន់អាជាា ប័ណា ប្បភពលគត់លគង់អគ្គសិន ី
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
បនាា យានជ័យ ផ្លនកមែោះននប្សុកអូ រប្ៅ ប្សុកសាវ យរចក និងប្កងុរបា យផ្ប ត ២៧៦អ រោក ជុន  ទិធី (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្កុងសិ រីសាភ័ណឌ  ប្សុកមងគលបូ  ី ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទី៣) 

ផ្លនកមែោះននប្សុកប្ពោះរនប្តប្ពោះ និងប្សុកភនំប្សុក ៣៥១អ រោក រទព មករា (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកសាវ យរចក នងិប្សុកងមពួក ៣៧៩អ រោកប្សី ផ្កវ ឆវ ី(គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកងមពួក ប្សុកសាវ យរចក ប្សុកភនំប្សុក និង 
ប្សុកប្ពោះរនប្តប្ពោះ 

៣៨៩អ រោកប្សី ផ្ម ន ចន់សុកុល (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

បាត់ដ្ំបង ផ្លនកមែោះននប្សុក តនមណឌ ល និងប្សុកបាណន់ ០៦៩អ រោក ណុប ប ិន (គ្រប្ាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
លោក ណុប ប ិន (គ្រប្ាងទី៣) 

ផ្លនកមែោះននឃុរំឈទីាល ប្សកុបាណន់ ១១៧អ រោក ឌុ្ង ល ី អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកងមរោល ២០១អ រោក អ ូ ចន់ ត័ន (គ្រប្ាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកងមរោល និងប្កុងបាត់តំបង ២០២អ រោកប្សី គ្ង់ សាម ុន (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកសផ្ងា និងឃុសំំររាងកនុងប្សុកឯកភន ំ ២៦២អ រោក ទិន សារវត (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុសំនងឹ ប្សុកបាណន  ២៧៥អ រោក កុយ ា ច (គ្រប្ាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុករាងបាសស ីនងិប្សុក ុកខគ្ី  ី ៣០៣អ សេប្ោសរអសវអីរអរអ កិប្ទីសុីធសីឺវសី* 

(គ្រប្ាងទី៦) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកបរវល នងិប្សកុងមរោល ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
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រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទី៣) 
ផ្លនកមែោះននឃុផំ្ចងានជ័យ ប្សុកបាណន់ ៣៣០អ រោក  ុញ សុវណា (គ្រប្ាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ចម 
 

ផ្លនកមែោះននប្សុកនប្ពឈ  ប្សុកកងាស ប្សុកចំកា រលី  
ប្សុកសាឹងប្តង់ ប្សុកកំពង់រសៀម 

០២៣អ ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* (គ្រប្ាងទី៤) សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី 
សគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកចំកា រលី ០៣៨អ សេប្ោសងនល់ផ្បកចំកា រល ី សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី 
សគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកសាឹងប្តង់ និងប្សុកកំពង់រសៀម ០៥៧អ រោក ជីន សុេុនី អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុងំមពូន ប្សុកនប្ពឈ  ២៤១អ រោក អ ុង គ្ឹមសា ន ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ 

 បរមន មូអិលធីឌ្ ី
ផ្លនកមែោះននឃុចំំកា អណតូ ង ប្សកុចំកា រល ី ២៥៦អ រោក ផ្ត គ្មឹសុង រសវាក  ផ្ត កុករអង 
ផ្លនកមែោះននប្សុករជីងនប្ព ២៨៦អ រោកប្សី ស ូ   ុង សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី 

សគន់-ចំកា រល ី
ផ្លនកមែោះននប្សុកប្សីសនធ   ៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* (គ្រប្ាងទី៣) ប្កុមេ ុន TPLC 

Holdings  
ផ្លនកមែោះននឃុតំាអុង ប្សុកចំកា រលី ៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ 

 បរមន មូអិលធីឌ្ ី
កំពង់ឆ្ន ងំ ផ្លនកមែោះននប្សុកប បូិ ណ៍ ០៤០អ រោក ម ក់ ោ ត (គ្រប្ាងទ៣ី) ប្កុមេ ុន OSVR Trading 

ផ្លនកមែោះននប្សុក ោរបអៀ  ០៩៦អ រោក អ ុន សុលល (គ្រប្ាងទី៤) ប្កុមេ ុន OSVR Trading 
ផ្លនកមែោះននប្សុកទឹកលុស  ១១៩អ រោក អ ុន សុធា (គ្រប្ាងទ៤ី)  ប្កុមេ ុន OSVR Trading 

រោក អ ុន សុធា (គ្រប្ាងទ៥ី) 
ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តឡាច ប្សុកសាមគ្គីានជ័យ  
ប្សុកទឹកលុស ប្សុក ោរបអៀ  និងប្សុកប បូិ ណ៍ 

៣០០អ ប្កុមេ ុន OSVR Trading (គ្រប្ាងទ៧ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ប្កុមេ ុន OSVR Trading (គ្រប្ាងទ៨ី) 
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ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តឡាច ប្សុកសាមគ្គីានជ័យ   ៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា  និ* ប្កុមេ ុន OSVR Trading 
រោកប្សី ផ្ក វា  និ* (គ្រប្ាងទី២) 

ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តឡាច ប្សុកទឹកលុស ប្សុក ោរបអៀ  និង
ប្សុកសាមគ្គីានជ័យ 

៤១៦អ រោក ឱ េសូល ី ប្កុមេ ុន OSVR Trading 
រោក ឱ េសូលី (គ្រប្ាងទ២ី) 

កំពង់សព ឺ ផ្លនកមែោះននឃុរំពាធិ៍អស្រងគង និងឃុនំិទាន ប្សុកបរសដ្ា ១០១អ សេប្ោសលា ងនល់បត់រអ កិប្ទីសុីធី* 
(គ្រប្ាងទី៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកភនំប្សួច ១៣៦អ រោក ផ្ម ន គុ្នាធ  (គ្រប្ាងទ៤ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកសំររាងទង និងប្សុកឧតតុងគ  ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន  

និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ២ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកឧដុ្ងគ ប្សុកងពង និងប្សុកសំររាងទង ១៥៥អ សេប្ោសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនី សំ ទិធគ្ី  ី 
(គ្រប្ាងទី៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកគ្ងពិសី ប្សុកសំររាងទង ២២៤អ ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី*(គ្រប្ាងទី៥)  អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកបរសដ្ា និងប្សុកគ្ងពិស ី ៣៨៦អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនៈ (គ្រប្ាងទ៤ី)  ប្កុមេ ុនសុខារអ កិ  

ប្ទីសុីធ ី
ផ្លនកមែោះននប្សុកគ្ងពិស ី ៤១១អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនា* ប្កុមេ ុនសុខារអ កិ  

ប្ទីសុីធ ី
កំពង់ធ ំ ទី មួរមតតកពំង់ធ ំ ០១២អ ប្កុមេ ុន រមម ជលីបូ រអ កិប្ទីករតវ ័ ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ 

 បរមន មូអិលធីឌ្ ី
ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ ០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង (គ្រប្ាងទី២) ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ 

 បរមន មូអិលធីឌ្ ី
ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ ០២៣អ ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* (គ្រប្ាងទី៤) សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី 

សគន់-ចំកា រល ី
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ផ្លនកមែោះននប្សុករសាា ង ០៦៣អ រោក អុង េុកសុីន (គ្រប្ាងទី២) ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ 
 បរមន មូអិលធីឌ្ ីរោក អុង េុកសុីន (គ្រប្ាងទី៣) 

ឃុសំានគ្  និងឃុផំ្តបង ប្សកុកំពង់សាវ យ ២២៨អ រោក រសី ទាងកុក (គ្រប្ាងទី២) ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ 
 បរមន មូអិលធីឌ្ ី

ផ្លនកមែោះននប្សុករសាា ង នងិប្សកុប្បាសាទបល័ែងគ ៣៥៤អ រោកប្សី ឃុន នណរេៀក ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ 
 បរមន មូអិលធីឌ្ ី

ឃុបំ្កវា  ឃុរំចីងរដ្ងី ឃុបំាក់សាន  និងឃុគំ្គ្ី ធំ ប្សុកបារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុលល (គ្រប្ាងទី៣) សេប្ោសប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ ី
រវ បរមន មូអិលធីឌ្ ី

កំពត ផ្លនកមែោះននប្សុកឈូក ប្សុកជុគំ្ី  ីប្សុកអងគ ជ័យ ប្សុក
បនាា យាស ប្សុកដ្ងទង់ ប្សុកទឹកឈូ នងិប្សុកកំពង់ប្តាច 

០៤៤អ ប្កុមេ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកបនាា យាស ប្សុកកំពង់ប្តាច និងប្សកុអងគ ជ័យ ០៩៣អ សេប្ោសអគ្គិសនីទូកាស* (គ្រប្ាងទី៤) ប្កុមេ ុនអគ្គិសនីទី២  
រវៀតណាម 

ឃុតំានី នងិឃុភំនកុំង ប្សកុអងគ ជ័យ ០៩៧អ រោក យុនិ អុិច (គ្រប្ាងទ២ី) សេប្ោសអគ្គិសន ី
ទូកាស 

ផ្លនកមែោះននប្សុកដ្ងទង់ និងប្សុកកំពង់ប្តាច ២២៥អ រោកប្សី ចន់ សុគ្ីម សេប្ោសអគ្គិសន ី
ទូកាស 

កណាត ល ផ្លនកមែោះននប្សុកសាអ ង និងប្សកុរកាោះធ ំ ០៤៩អ សេប្ោសអុីសរធនីរតវ ័សបឹផ្កែ យ រអនរធី
ប្បាយ (អុីប ូស) (គ្រប្ាងទ៥ី)  

ប្កមុេ ុនអគ្គិសនី
រកៀនសាវ យ 

សេប្ោសអុីសរធនីរតវ ័សបឹផ្កែ យ រអនរធី
ប្បាយ (អុីប ូស) (គ្រប្ាងទ៦ី) 

ផ្លនកមែោះននប្សុកអងគសនួល ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន 
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ២ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 



48 

បញ្ាូ នសប្ាប់រោលបណំងពរិសស នងិផ្ចកចយអគ្គសិនីរៅឃុំ
ផ្ប្ពកកំពសិ និងឃុរំជីងរកបី ប្សុកកណាត លសាឹង 

២២៣អ ប្កុមេ ុន អិល អិម រម អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកកណាត លសាងឹ និងអងគសនួល ២២៤អ ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី*(គ្រប្ាងទី៥) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកោវ ឯម ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកកណាត លសាងឹ ៤១១អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនា* ប្កុមេ ុនសុខារអ កិ  

ប្ទីសុីធ ី
ឃុកំំពង់លួង ប្សុកពញាឮ ៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា  និ* ប្កុមេ ុន OSVR Trading 

រោកប្សី ផ្ក វា  និ* (គ្រប្ាងទី២) 
ផ្លនកមែោះននប្សុកមាច់កណាត ល ៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* (គ្រប្ាងទី៣) ប្កុមេ ុន TPLC 

Holdings  
រកាោះកុង ផ្លនកមែោះននប្សុកផ្ប្សអំបលិ ០២៨អ រោក សំ ទិធ សុទធី (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកបូទុមសាគ្  ប្សុកផ្ប្សអបំិល ប្សុករកាោះកុង និង
ប្សុកគ្ិ សីា គ្   

៣៧១អ រោក រេង េ ុយ អគ្គិសនកីមពុជា 

ប្ករចោះ ឃុរំកាោះតាស ុយ ឃុតំារ   និងផ្លនកមែោះននឃុចំបំក់ ឃុឬំសសផី្កវ 
ប្សុកផ្ប្ពកប្បសពវ 

២១៧អ រោក ោ ង រន (គ្រប្ាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកសំបូ  ៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សកុសបូំ  ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* (គ្រប្ាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

ប្ពោះវោិ  ផ្លនកមែោះននប្សុក រវៀង  ១២៨អ រោក រអៀង មន (គ្រប្ាងទ២ី) ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ  
 បរមន មូអិលធីឌ្ ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកគូ្ផ្លន ៣៣៤អ រោក ចក់ សា ន ប្កុមេ ុនប ីវសុីីរតវ ័ឌ្ីរវ  
 បរមន មូអិលធីឌ្ ី

នប្ពផ្វង ផ្លនកមែោះននឃុបំ្បាសាទ នងិឃុអំរនាង ប្សកុកំពង់ប្តផ្បក ០៣៦អ រោកប្សី រពាជ គ្ីម ប្កុមេ ុនផ្ញ មេ ន  
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រអ កិប្ទីមល 
ផ្លនកមែោះននឃុជំលុីច នងិឃុបំ្តពាងំផ្ប្ស ប្សកុរមសាង ២៣៩អ រោក ចន់ សុធា (គ្រប្ាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

រោក ចន់ សុធា (គ្រប្ាងទ៣ី) 
បញ្ាូ នអគ្គិសនតីាមបរណាត យលែូវជាតិរលម៨ ពីប្ពំប្បទល់ប្បរទស
កមពុជា-រវៀតណាម មកប្សុកកចំយា  ប្សុកសាវ យអនា  នងិ
ប្សុកពារាងំ 

២៥៩អ ប្កុមេ ុនអុនិរធីប ីភីសលូឹសិន មបរភីរ សនិ អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុករមសាង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន (គ្រប្ាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុនំប្ពរនន  ប្សុកពារាងំ ២៩៩អ រោក ផ្អ លីេួ  ប្កុមេ ុនរេសននីញសាល

មូអិលធឌី្ ី
ផ្លនកមែោះននប្សុករមសាង និងប្សុកបាភន ំ ៣៣៦អ រោក ោ ង លលែី (គ្រប្ាងទ២ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

រោក ោ ង លលែី (គ្រប្ាងទ៣ី) 
ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ប្តផ្បក ប្សុកបាភន ំនិងប្សុករមសាង ៣៤៣អ ប្កុមេ ុនផ្ញ មេ នរអ កិប្ទមីល (គ្រប្ាងទី២) រវៀតណាម 

ប្កុមេ ុនផ្ញ មេ នរអ កិប្ទមីល (គ្រប្ាង៣) 
ផ្លនកមែោះននប្សុករពាធិ៍រ ៀង នងិប្សុកពារាងំ ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* អគ្គិសនកីមពុជា 

រពាធិ៍សាត់ ផ្លនកមែោះននឃុបំងឹខាន   ឃុខំាន  ទទឹង និងឃុរំមទកឹ ប្សុកបាកាន ០៣៣អ សេប្ោស ឈួ ងនួ រអ កិប្ទីសុីធី  
(គ្រប្ាងទី៣) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកបាកាន ប្សុកភនំប្កវាញ និងប្កុងរពាធិ៍សាត់   ០៣៤អ សេប្ោសរយនយូឡាយ រអ កិប្ទីសុធី ី
(គ្រប្ាងទី៥) 

អគ្គិសនីកមពុជា 

សេប្ោសរយនយូឡាយរអ កិប្ទីសុធីី 
(គ្រប្ាង៦)  

ផ្លនកមែោះននប្សុកបាកាន ប្សុកករណត ៀង និងប្កងុរពាធិ៍សាត់ ០៥២អ សេប្ោសណារ  តលីមីតធីត អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសន ី អគ្គិសនីកមពុជា 
ទី មួប្សុកប្កគ្  នងិផ្លនកមែោះននឃុកំញ្ា  ប្សកុករណត ៀង ១២៥អ ប្កុមេ ុនរអសវវីធីីរអ កិប្ទសុីីធី មូអិលធឌី្ី 

(គ្រប្ាងទី៤) 
អគ្គិសនកីមពុជា 



50 

ឃុបំ្បរា យ នងិឃុអំនែង់រាប ប្សុកវាលផ្វង ២៨១អ រោក វងស សំបូ  អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សុកវាលផ្វង ៣០៣អ សេប្ោសរអសវអីរអរអ កិប្ទីសុីធសីឺវសី* 

(គ្រប្ាងទី៦) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

សងាា ត់ចំរ នីលល និងផ្លនកមែោះននសងាា ត់ ោប ប្កងុរពាធិ៍សាត់ 
ឃុបំ្ពងិល ប្សុកភនំប្កវា ញ 

៣៣១អ រោក លមឹ បា ក់ (គ្រប្ាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននឃុសំាវ យស នងិឃុរំឈតុីំ ប្សកុប្កគ្  ៣៨៣អ រោកប្សី ឃមឹ រេៀង (គ្រប្ាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
រោកប្សី ឃមឹ រេៀង (គ្រប្ាងទ៤ី) 

ឃុអូំ រសាម ប្សុកវាលផ្វង ៣៩៧អ រោក បា វ វុទាធ  អគ្គិសនកីមពុជា 
 តនគ្ី  ី ផ្លនកមែោះននប្សុកប ផ្កវ ២៩១អ រោក សំ ទិធ េន អគ្គិសនកីមពុជា 
រសៀមរាប ផ្លនកមែោះននប្សុកសូប្ទនគិ្ម ០៨៣អ រោក យមឹ  ទិធ ី ប្កុមេ ុនរមធីសុរីមបប ល 

ផ្លនកមែោះននប្សុកជីផ្ប្កង និងប្សុកសូប្ទនិគ្ម ១២៩អ រោក ចន់ សុម ប្កុមេ ុនរមធីសុរីមបប ល 
ផ្លនកមែោះននប្សុកប្សីសន ំ ៣១១អ រោកប្ស ីរេង សុីមុយ (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

ប្ពោះសីេនុ ផ្លនកមែោះននប្សុកនប្ពនប់ ០២៩អ រោក សុម ធី (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុអូំ រប្តោះ ប្សកុសាងឹោវ ១២០អ រោក ចន់ ោត អគ្គិសនកីមពុជា 
ឃុអូំ រប្ៅ និងឃុបំឹងតាប្ពេម ប្សុកនប្ពនប់ ២៧១អ រោក េ ុង េ ុយ (គ្រប្ាងទ៣ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

រោក េ ុង េ ុយ (គ្រប្ាងទ៤ី) 
សាឹងផ្ប្តង ផ្លនកមែោះននប្សុករសៀមបូក ប្សកុរសសាន និងប្កងុសាងឹផ្ប្តង ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* (គ្រប្ាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 
សាវ យរ ៀង ផ្លនកមែោះននប្សុកកំពង់ររាទិ៍ និងប្សុកចស្រនាា  ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្ាងទី៣) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុក ាសផ្េក ៣១៩អ ប្កុមេ ុនផ្មម យូធី ធឺីរប្តឌ្ីង (រមយូធី) មមរភន ី អគ្គិសនកីមពុជា 
តាផ្កវ ផ្លនកមែោះននប្សុកគ្ី វីង់ ០៩៣អ សេប្ោសអគ្គិសនីទូកាស*(គ្រប្ាងទី៤) ប្កុមេ ុនអគ្គិសនីទី២  

រវៀតណាម 
ផ្លនកមែោះននឃុបំងឹប្កាញ់ខាងរជីង ឃុបំងឹប្កាញ់ខាងតបូង ១០១អ សេប្ោសលា ងនល់បត់រអ កិប្ទីសុីធ*ី អគ្គិសនកីមពុជា 



51 

ប្សុកសំររាង (គ្រប្ាងទី៣) 
ផ្លនកមែោះននប្សុកនប្ពកបាស ២១២អ រោក ផ្ង ត រម ង (គ្រប្ាងទ២ី) ប្កុមេ ុនអលិអមឹរម 
ផ្លនកមែោះននប្សុកបាទ ី ២២៤អ ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី*(គ្រប្ាងទី៥)  អគ្គិសនកីមពុជា 
ផ្លនកមែោះននឃុកំំផ្ពង ប្សកុនប្ពកបាស នងិឃុពំននែ ប្សុកអងគ បុ  ី ២៣៨អ រោក េ ូ វាសាន  ប្កុមេ ុនអលិអមឹរម 

តបូងឃមុ ំ ផ្លនកមែោះននប្សុកតបូងឃមុ ំនិងប្សុកអូ រាងំឪ ០៨៥អ សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្រប្ាងទ៦ី)  អគ្គិសនីកមពុជា 
ផ្លនកមែោះននប្សកុតំផ្ប  នងិឃុពំរពល ប្សកុពញាផ្ប្កក ៣០៨អ រោកប្សី ភនិ នង អគ្គិសនកីមពុជា 

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់ 
បនាា យានជ័យ ផ្លនកមែោះននប្សុកមងគលបូ  ីប្សកុប្ពោះរនប្តប្ពោះ  ១០៥អ ប្កុមេ ុនធីអិនអិនធីរអ កិប្ទសុីីធ*ី 

(គ្រប្ាងទី៣) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ឃុណំារំៅ ប្សកុភនំប្សុក ៤០១អ រោក តាន់ ោងរប្សង អគ្គិសនកីមពុជា 
បាត់ដ្ំបង ផ្លនកមែោះននប្សុកងមរោល  ១០៥អ ប្កុមេ ុនធីអិនអិនធីរអ កិប្ទសុីីធ*ី 

(គ្រប្ាងទី៣) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

កំពង់ចម 
 

ផ្លនកមែោះននប្សុកនប្ពឈ  ប្សុកកងាស ប្សុកចំកា រលី  
ប្សុកសាឹងប្តង់ ប្សុកកំពង់រសៀម 

០២៣អ ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* (គ្រប្ាងទី៥) សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី 
សគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននប្សុកប្សីសនធ   ៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* (គ្រប្ាងទ៤ី) ប្កុមេ ុនTPLC Holding  
កំពង់ឆ្ន ងំ ឃុអំំពិលទឹក និងផ្លនកមែោះននឃុកំំពង់ប្តឡាច ប្សកុកំពង់ប្តឡាច ៤០០អ រោក េុង រសងប្គ្ ី អគ្គិសនកីមពុជា 
កំពង់សព ឺ ផ្លនកមែោះននប្សុកសំររាងទង និងប្សុកឧតតុងគ  ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន  

និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ៣ី) 
អគ្គិសនកីមពុជា 

ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន  
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ៤ី) 

កំពង់ធ ំ ផ្លនកមែោះននប្សុកបារាយណ៍ ០២៣អ ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* (គ្រប្ាងទី៥) សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី 
សគន់-ចំកា រល ី

ផ្លនកមែោះននប្សុករសាា ង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្រប្ាងទ២ី) ប្កុមេ ុនរមធីសុរីមបប ល 
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កណាត ល ផ្លនកមែោះននប្សុកអងគសនួល ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន  
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ៣ី) 

អគ្គិសនកីមពុជា 

ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន  
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ៤ី) 

ផ្លនកមែោះននប្សុករកៀនសាវ យ ប្សុកសាអ ង និងប្សុកោវ ឯម  ១៥០អ ប្កុមេ ុនអគ្គិសនីរកៀនសាវ យ (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
បញ្ាូ នសប្ាប់រោលបណំងពរិសស នងិផ្ចកចយអគ្គសិនីរៅឃុំ
ផ្ប្ពកកំពសិ និងឃុរំជីងរកបី ប្សុកកណាត លសាឹង 

២២៣អ ប្កុមេ ុន អិល អិម រម (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

ផ្លនកមែោះននប្សុកមាច់កណាត ល ៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* (គ្រប្ាងទ៤ី) ប្កុមេ ុនTPLC Holding 
ផ្លនកមែោះននប្សុកោវ ឯម ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 

រកាោះកុង ផ្លនកមែោះននឃុបំងឹប្ពាវ ប្សុកផ្ប្សអំបលិ ២៧៩អ រោក ឃុន ចន់ធា ទិធិ* អគ្គិសនកីមពុជា 
ប្ករចោះ ផ្លនកមែោះននប្សុកសបូំ  ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ *(គ្រប្ាងទ៤ី) អគ្គិសនកីមពុជា 
ប្ពោះវោិ  ផ្លនកមែោះននប្សុកផ្ឆប ប្សកុជ័យផ្សន នងិប្សុក រវៀង ៤០៩អ រោក រអង សុធាវឌ្ឍនា អគ្គិសនកីមពុជា 
នប្ពផ្វង ផ្លនកមែោះននប្សុករពាធិ៍ នងិប្សកុពារាងំ ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនកីមពុជា 
ប្ពោះសីេនុ ផ្លនកមែោះននប្សុកកពង់សិោ ២៧៩អ រោក ឃុន ចន់ធា ទិធិ* អគ្គិសនកីមពុជា 
សាឹងផ្ប្តង ផ្លនកមែោះននប្សុករសៀមបូក ប្សកុរសសាន និងប្កងុសាងឹផ្ប្តង ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* (គ្រប្ាងទ៤ី)  អគ្គិសនកីមពុជា 
រសៀមរាប ផ្លនកមែោះននប្សុកជីផ្ប្កង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្រប្ាងទ២ី) ប្កុមេ ុនរមធីសុរីមបប ល 
ឧតត ានជ័យ ផ្លនកមែោះននប្សុកចុងកាល់ នងិប្កុងសំររាង ៣៨៨អ រោកប្សី រមៀវ សុលល (គ្រប្ាងទី២) អគ្គិសនីកម្ពុជា 
តបូងឃមុ ំ ផ្លនកមែោះននប្សុកតបូងឃមុ ំនិងប្សុកអូ រាងំឪ ០៨៥អ សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្រប្ាងទ៧ី) អគ្គិសនកីមពុជា 

សោំល៖់ * តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសម្ព័នធទី៨ 
ព័ត៌ានសរងខបសតពីបី្បផ្វងផ្មសបណាត ញរប្ោងសាងសង់ជាប់កចិចសនា ប្បផ្វងផ្មសបណាត ញបានសាងសង់ ចួ នងិសាា នភាពបចចុបបនន តាមរមតតនមីយួៗ  

រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់ រប្កាមកមមវធិជីយួទុនសប្ាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

រមតត 
អាជាា ប័ណា 
រលម 

រ ម្ ោះអនកកាន់អាជាា ប័ណា 

ប្បផ្វងផ្មសបណាត ញ 
ជាប់កចិចសនា,  
(km) 

ប្បផ្វងផ្មសបណាត ញបាន  
សាងសង់ ចួ,  
(km) សោំល់ 

LV MV LV MV 
ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
បនាា យានជ័យ ២៧៦អ រោក ជុន  ទិធី (គ្រប្ាងទី២) 10.00 10.00 10.00 10.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទ២ី) 12.00 - 12.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទ៣ី) 9.00 - 9.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

៣៥១អ រោក រទព មករា (គ្រប្ាងទ២ី) 12.20 5.70 12.20 5.70 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៧៩អ រោកប្សី ផ្កវ ឆវ ី(គ្រប្ាងទ២ី) 20.00 - 20.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៨៩អ រោកប្សី ផ្ម ន ចន់សុកុល (គ្រប្ាងទ២ី) 24.00 - 24.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

បាត់ដ្ំបង ០៦៩អ រោក ណុប ប ិន (គ្រប្ាងទ២ី) 16.00 8.00 16.00 8.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
រោក ណុប ប ិន (គ្រប្ាងទ៣ី) 14.00 6.00 14.00 6.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

១១៧អ រោក ឌុ្ង ល ី 4.00 - 4.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២០១អ រោក អ ូ ចន់ ត័ន (គ្រប្ាងទ២ី) 13.00 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                13.00 2.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២០២អ រោកប្សី គ្ង់ សាម ុន (គ្រប្ាងទី២) 5.00 - 5.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៦២អ 
២៧៥អ 

រោក ទិន សារវត (គ្រប្ាងទី២) 6.00 12.00 6.00 12.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
រោក កុយ ា ច (គ្រប្ាងទ២ី) 7.00 - 7.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
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៣០៣អ សេប្ោសរអសវអីរអរអ កិប្ទីសុីធសីឺវសី*  
(គ្រប្ាងទី៦) 

4.00 7.00 4.00 7.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

៣២៤អ រោកប្ស ីរមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទី២) - - - - - 
រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទ៣ី) - - - - - 

៣៣០អ រោក  ុញ សុវណា (គ្រប្ាងទី៣) 4.00 - 4.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
កំពង់ចម ០២៣អ ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* (គ្រប្ាងទី៤) 28.50 - 28.50 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

០៣៨អ 
សេប្ោសងនល់ផ្បកចំកា រអ កិប្ទីសុធី ី 22.00 - 15.00 - 

បានទទលួងវកិាជួយទុន 
និងបញ្ច ប់កិចចសនា 

០៥៧អ រោក ជីន សុេុនី 9.50 5.50 9.50 5.50 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៤១អ រោក អ ុង គ្ឹមសា ន 10.29 2.70 10.29 2.70 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៥៦អ រោក ផ្ត គ្មឹសុង 3.00 - 3.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៨៦អ រោកប្សី ស ូ   ុង 29.50 20.00 29.50 20.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* (គ្រប្ាងទី៣) 15.00 - 15.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន 9.25 3.9 9.25 3.90 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

កំពង់ឆ្ន ងំ ០៤០អ រោក ម ក់ ោ ត (គ្រប្ាងទ៣ី) 11.00 2.82 11.00 2.82 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០៩៦អ រោក អ ុន សុលល (គ្រប្ាងទី៤) 14.50 - 14.50 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១១៩អ រោក អ ុន សុធា (គ្រប្ាងទ៤ី)  24.00 27.00 24.00 27.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រោក អ ុន សុធា (គ្រប្ាងទ៥ី) 19.០0 4.00 19.០0 4.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣០០អ ប្កុមេ ុន OSVR Trading (គ្រប្ាងទ៧ី) 27.00 30.00 27.00 30.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

ប្កុមេ ុន OSVR Trading (គ្រប្ាងទ៨ី) 24.00 25.00 24.00 25.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា  និ* 22.00 23.00 22.00 23.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
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រោកប្សី ផ្ក វា  និ* (គ្រប្ាងទ២ី) 24.00 - 24.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៤១៦អ រោក ឱ េសូល ី 19.00 13.00 19.00 13.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រោក ឱ េសូល ី(គ្រប្ាងទ២ី) 13.00 10.00 2.00 3.50 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
កំពង់សព ឺ ១០១អ សេប្ោសលា ងនល់បត់រអ កិប្ទីសុីធី* (គ្រប្ាងទី៣) 40.84 12.45 40.84 12.45 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

១៣៦អ រោក ផ្ម ន គុ្នាធ  (គ្រប្ាងទ៤ី) 8.50 6.70 8.50 6.70 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន  

និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ២ី) 39.00 20.00 39.00 20.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

១៥៥អ សេប្ោសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិនី សំ ទិធគ្ី  ី 
(គ្រប្ាងទី៣) 

21.20 11.60 21.20 11.60 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

២២៤អ ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី*(គ្រប្ាងទី៥)  20.00 30.00 20.00 30.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៨៦អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនៈ (គ្រប្ាងទ៤ី)  29.00 19.20 29.00 19.20 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៤១១អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនា* 40.00 11.60 40.00 11.60 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

កំពង់ធ ំ ០១២អ ប្កុមេ ុន រមម ជលីបូ រអ កិប្ទីក រតវ ័ 10.00 - 10.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០១៩អ រោក ផ្ត កុករអង (គ្រប្ាងទី២) 25.80 3.50 25.80 3.50 - 
០២៣អ ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* (គ្រប្ាងទី៤) - - - - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០៦៣អ រោក អុង េុកសុីន (គ្រប្ាងទី២) 32.80 - 32.80 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រោក អុង េុកសុីន (គ្រប្ាងទី៣) 4.50 8.60 4.50 8.60 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២២៨អ រោក រសី ទាងកុក (គ្រប្ាងទី២) 23.50 - 23.50 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៥៤អ រោកប្សី ឃុន នណរេៀក 52.00 - 52.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៦៧អ រោក រសឿន សុលល (គ្រប្ាងទី៣) 13.50 - 13.50 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

កំពត ០៤៤អ ប្កុមេ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ 3.00 66.08 3.00 66.08 បានទទលួងវកិាជួយទុន 



56 

០៩៣អ សេប្ោសអគ្គិសនីទូកាស* (គ្រប្ាងទ៤ី) 25.40 - 25.40 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០៩៧អ រោក យុនិ អុិច (គ្រប្ាងទ២ី) 5.40 1.30 5.40 1.30 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២២៥អ រោកប្សី ចន់ សុគ្ីម 11.00 - 11.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

កណាត ល ០៤៩អ 
 

សេប្ោសអុីសរធនីរតវ ័សបឹផ្កែ យ រអនរធីប្បាយ  
(អុីប ូស) (គ្រប្ាងទ៥ី)  20.75 - 20.75 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

សេប្ោស អុីសរធីន រតវ ័សបឹផ្កែ យ រអនរធីប្បាយ  
(អុីប ូស) (គ្រប្ាងទ៦ី) 

27.00 - 27.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន  
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ២ី) 

- - - - - 

២២៣អ ប្កុមេ ុន អិល អិម រម 35.50 20.00 35.50 20.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២២៤អ ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី*(គ្រប្ាងទី៥) - - - - - 
៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* (គ្រប្ាងទ៣ី) - - - - - 
៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* - - - - - 
៤១១អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនា* - - - - - 
៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា  និ* - - - - - 

រោកប្សី ផ្ក វា  និ* (គ្រប្ាងទ២ី) - - - - - 
រកាោះកុង ០២៨អ រោក សំ ទិធ សុទធី (គ្រប្ាងទ២ី) 6.00 26.00 6.00 26.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

៣៧១អ រោក រេង េ ុយ 28.36 - 28.36 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
ប្ករចោះ ២១៧អ រោក ោ ង រន (គ្រប្ាងទ២ី) 11.15 - 11.15 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង 15.00 - 15.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៩៥អ រោកប្ស ីឃុន សុមេគចិ )*គ្រប្ាងទី៣(  42.00 - 42.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 



57 

ប្ពោះវោិ  ១២៨អ រោក រអៀង មន (គ្រប្ាងទ២ី) 29.50 3.00 29.50 3.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៣៤អ រោក ចក់ សា ន 19.00 - 15.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

នប្ពផ្វង ០៣៦អ រោកប្សី រពាជ គ្ីម 21.00 2.70 21.00 2.70 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៣៩អ រោក ចន់ សុធា (គ្រប្ាងទ២ី) 12.00 - 12.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រោក ចន់ សុធា (គ្រប្ាងទ៣ី) 5.00 - 5.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៥៩អ ប្កុមេ ុនអុនិរធីប ីភីសលូឹសិន មបរភីរ សនិ 39.00 21.00 39.00 21.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន (គ្រប្ាងទ២ី) 17.47 - 16.32 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៩៩អ រោក ផ្អ លីេួ  4.25 6.30 4.25 6.30 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៣៦អ រោក ោ ង លលែី (គ្រប្ាងទ២ី) 36.55 - 36.55 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រោក ោ ង លលែី (គ្រប្ាងទ៣ី) 23.25 - 23.25 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៤៣អ ប្កុមេ ុន ផ្ញ ម េ ន រអ កិប្ទីមល (គ្រប្ាងទី២) 29.30 7.05 29.30 7.05 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

ប្កុមេ ុន ផ្ញ ម េ ន រអ កិប្ទីមល (គ្រប្ាងទ៣ី) 31.95 - 31.95 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* 10.00 8.00 10.00 8.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រពាធិ៍សាត់ ០៣៣អ សេប្ោស ឈួ ងនួ រអ កិប្ទីសុីធី (គ្រប្ាងទី៣) 15.00 - 15.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
០៣៤អ 

 
សេប្ោសរយនយូឡាយ រអ កិប្ទីសុធីី(គ្រប្ាងទ៥ី) 13.00 6.00 13.00 6.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
សេប្ោសរយនយូឡាយ រអ កិប្ទីសុធី ី(គ្រប្ាងទី៦) 33.00 - 33.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

០៥២អ សេប្ោស ណារ  ត លីមីតធតី អភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិន ី 40.50 8.30 40.50 8.30 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១២៥អ ប្កុមេ ុនរអសវវីធីីរអ កិប្ទីសុធីី មូអិលធីឌី្ (គ្រប្ាងទី៤) 20.00 1.00 20.00 1.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៨១អ រោក វងស សំបូ  22.00 - 22.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣០៣អ 

 
សេប្ោសរអសវអីរអរអ កិប្ទីសុីធសីឺវសី* 
(គ្រប្ាងទី៦) 

- - - - - 
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៣៣១អ រោក លមឹ បា ក់ (គ្រប្ាងទ៣ី) 24.00 - 24.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៨៣អ រោកប្សី ឃមឹ រេៀង (គ្រប្ាងទី៣) 36.00 - 36.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រោកប្សី ឃមឹ រេៀង (គ្រប្ាងទ៤ី) 66.00 - 66.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៩៧អ រោក បា វ វុទាធ  27.00 - 27.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

 តនគ្ី  ី ២៩១អ រោក សំ ទិធ េន 20.50 11.70 11.60 11.70 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
រសៀមរាប ០៨៣អ រោក យមឹ ឬទធី  16.50 2.70 - - បញ្ច ប់កចិចសនា 

១២៩អ រោក ចន់ សុម 19.91 12.85 19.91 12.85 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣១១អ រោកប្សី រេង សុមុីយ (គ្រប្ាងទី២) 18.50 - 18.50 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

ប្ពោះសីេនុ ០២៩អ រោក សុម ធី (គ្រប្ាងទី២) 26.90 - 26.90  បានទទលួងវកិាជួយទុន 
១២០អ រោក ចន់ ោត 1.80 - 1.80 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២៧១អ រោក េ ុង េ ុយ (គ្រប្ាងទ៣ី) 4.00 - 4.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

រោក េ ុង េ ុយ (គ្រប្ាងទ៤ី) 5.00 - 5.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
សាឹងផ្ប្តង ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ *(គ្រប្ាងទ៣ី) 8.00 - 8.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

សាវ យរ ៀង 
២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្ាងទី៣) 32.00 18.20 32.00 18.20 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣១៩អ ប្កុមេ ុនផ្មម យូធី ធឺីរប្តឌ្ីង (រមយូធី) មមរភន ី 16.00 - 16.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

តាផ្កវ ០៩៣អ សេប្ោសអគ្គិសនីទូកាស*(គ្រប្ាងទី៤) - - - - - 
១០១អ សេប្ោសលា ងនល់បត់រអ កិប្ទីសុីធ*ី(គ្រប្ាងទ៣ី) - - - - - 
២១២អ រោក ផ្ង ត រម ង (គ្រប្ាងទ២ី) 9.70 - 9.70 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២២៤អ ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី*(គ្រប្ាងទី៥)  - - - - - 

២៣៨អ រោក េ ូ វាសាន  5.00 2.00 - 2.00 
បានទទលួងវកិាជួយទុន 
និងបញ្ច ប់កិចចសនា 
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តបូងឃមុ ំ ០៨៥អ សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្រប្ាងទ៦ី)  33.00 - 33.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣០៨អ រោកប្សី ភនិ នង 18.37 2.62 18.37 2.62 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

 
ស ុប I 

1,885.89 568.07 1,832.34 5,587.87  
2,453.96 2,391.21  

ឆប្កាម្លវិកាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង់ 
បនាា យានជ័យ ១០៥អ ប្កុមេ ុន ធីអិន អីនធ ីរអ កិប្ទីសុីធ*ី (គ្រប្ាងទ៣ី) 12.50 - 12.50 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

៤០១អ រោក តាន់ ោងរប្សង 10.00 - 10.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
បាត់ដ្ំបង ១០៥អ ប្កុមេ ុន ធីអិន អីនធ ីរអ កិប្ទីសុីធ*ី (គ្រប្ាងទ៣ី) - - - - - 
កំពង់ចម ០២៣អ ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* (គ្រប្ាងទី៥) 35.00 - 35.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* (គ្រប្ាងទ៤ី) 12.00 15.00 12.00 15.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
កំពង់ឆ្ន ងំ ៤០០អ រោក េុង រសងប្គ្ ី 21.80 - 17.80 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
កំពង់សព ឺ ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន និងរអ បិ្ទីក* 

(គ្រប្ាងទី៣) 
37.00 20.00 37.00 20.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន និងរអ កិប្ទកិ* 
(គ្រប្ាងទី៤) 

43.00 16.00 43.00 16.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 

កំពង់ធ ំ ០២៣អ ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* (គ្រប្ាងទី៥) - - - - - 
១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្រប្ាងទ២ី) - - - - - 

រកាោះកុង ២៧៩អ រោក ឃុន ចន់ធា ទិធិ* - - - - - 
កណាត ល 

 
 

១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន និងរអ កិប្ទកី* 
(គ្រប្ាងទី៣) 

- - - - - 

ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន និងរអ កិប្ទកី* - - - - - 



60 

(គ្រប្ាងទី៤) 
១៥០អ ប្កុមេ ុន អគ្គិសនីរកៀនសាវ យ (គ្រប្ាងទី២) 21.00 - 21.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
២២៣អ ប្កុមេ ុន អិល អិម រម (គ្រប្ាងទី២) 24.40 - 24.40 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* (គ្រប្ាងទ៤ី) - - - - - 
៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្ាងទ២ី) - - - - - 

ប្ករចោះ ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* (គ្រប្ាងទ៤ី) 20.00 34.00 20.00 34.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
ប្ពោះវោិ  ៤០៩អ រោក រអង សុធាវឌ្ឍនា 18.00 - 18.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
នប្ពផ្វង ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្ាងទ២ី) 23.00 10.00 23.00 10.00 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
រសៀមរាប ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្រប្ាងទ២ី) 10.90 - 10.90 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
ប្ពោះសីេនុ ២៧៩អ រោក ឃុន ចន់ធា ទិធិ* 9.50 16.70 9.50 16.70 បានទទលួងវកិាជួយទុន 
សាឹងផ្ប្តង ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* (គ្រប្ាងទ៤ី) - - - - - 
ឧតត ានជ័យ ៣៨៨អ រោកប្សី រមៀវ សុលល (គ្រប្ាទី២) 14.50 - 14.50 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 
តបូងឃមុ ំ ០៨៥អ សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធតីបូងឃមុ ំ(គ្រប្ាងទ៧ី)  32.00 - 32.00 - បានទទលួងវកិាជួយទុន 

 
ស ុប II 

344.60 111.70 340.60 111.70  
456.30 452.30  

 ស ុប មួ 2,910.26 2,843.51  
 

សំោល់៖ * តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចំនួន២ និង ** តំបន់រធវីរសវាកមមសាិតកនុងរមតតចំនួន៣។ 
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ឧបសម្ព័នធទី៩ 
បញ្ា ីរ ម្ ោះភូមតិាមរមតតនមីយួៗផ្ដ្លប្គ្បដ្ណត ប់ តាមរមតតនមីយួ  ៗរប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់  

រប្កាមកមមវធិជីយួទុនសប្ាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

ល  រមតត/រាជធាន ី ភូម ិ ឃុ ំ ប្សកុ រលមអាជាា ប័ណា អនកកាន់អាជាា ប័ណា 
ឆប្កាម្លវកិាលតលឆ់ដ្ឋយអគ្គិសនីកម្ពុជា 
១ បនាា យាន

ជ័យ 
ភូមិប្ពាវចស់  អូ បីជាន់ 

អូ រប្ៅ ២៧៦អ រោក ជុន  ទិធ ី(គ្រប្ាងទី២) ភូមិបឹងមាុ ំ  សូភ ី
ភូមិអនសមរចក ភូមិរតាន ត ភូមិបួ  ភូមិបុសសរោក ភូមិរសឿ  រសឿ 

មងគលបូ  ី ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា*  
(គ្រប្ាងទី២) 

ភូមិតាសល់ ភូមិពាម ងរពាធិ៍ ភូមិររាងរោចុង  
ភូមិររាងរោកណាត ល ភូមិររាងរោរដ្ីម ភូមិចំរណាមរកីត 
ភូមិចំរណាមលចិ ភូមិ ងាវ នលចិ ភូមិ ងាវ នរកីត 

ចំរណាម 

ភូមិផ្ប្ពកសំររាង ភូមិដូ្នមូល ភូមិចកលិច ភូមិចករកីត  
ភូមិមាុ ំប្ជ ំភូមិប្កមល់ ភូមិងនល់បត់ ភូមិ ោត់ទកឹ  
ភូមិរពាធិ៍ពី រដ្ីម  

 ោត់ទឹក 

ភូមិអូឬសសកីណាត ល  រសឿ 
មងគលបូ  ី ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា*  

(គ្រប្ាងទី៣) ភូមិអូ ប្ពោះ  ចំរណាម 
ភូមិកស្រនតប់ ភូមិរតាន ត ភូមិអនែង់សា  ភូមិប្ទរោករជងី  ភនរំលៀប 

ប្ពោះរនប្តប្ពោះ 
៣៥១អ រោក រទព មករា  

(គ្រប្ាងទី២) 
ភូមិរបា យច   ទឹករជា  
ភូមរិោក រំចក ប្សោះជកី ភនំប្សុក 
ភូមិចំកា គ្  ភូមិខាវ យលិច ភូមិងម ីភូមិផ្សែង  
ភូមិផ្បកចនចស់ ភូមិសំររាង  

សាវ យរចក សាវ យរចក ៣៧៩អ រោកប្សី ផ្កវ ឆវ ី(គ្រប្ាងទ២ី) 
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ភូមិប្ទាស ភូមិរោកកឋនិ រោកកឋនិ 

ងមពួក ៣៨៩អ 
រោកប្សី ផ្ម ន ចន់សុកុល 

(គ្រប្ាងទី២) 
ភូមិប្សោះជ័យ ភូមិប្តពាងំធែក ភូមិបនាា យឆ្ម  ខាងតបូង  
ភូមិបនាា យឆ្ម  ខាងរជងី ភូមិរោកសំររាងរកតី ភូមិរោក
សំររាងលិច ភូមិពប្ងតា  ីភូមិរោក ទិធ 

បនាា យឆ្ម   

២ បាត់ដ្ំបង ភូមិអរណតី កផ្េប ភូមិសាវ យជ ួ ភូមិនប្ពអពំ  ភូមិរស វីន័ត  
ភូមិថាវ ក 

អរណតី កផ្េប 
 តនៈមណឌ ល ០៦៩អ 

រោក ណុប ប ិន  
(គ្រប្ាងទី២) 

ភូមិគ្ី ូ៣៨ ផ្ប្តង 
ភូមិបឹងសផ្ងា ភូមិអូ ឃមុ ំ រតត   តនៈមណឌ ល 

០៦៩អ 
រោក ណុប ប ិន  
(គ្រប្ាងទី៣) 

ភូមិអូ នដ្ខាែ   សនឹង 
បាណន់ 

ភូមិអនែង់សាវ យ តាប្ោម 
ភូមិអនែង់តាមុី ភូមិឆករពាធិ៍  រឈទីាល បាណន់ ១១៧អ រោក ឌុ្ង ល ី
ភូមិរប្ជាយរតត  ភូមិនគិ្មកនុង ភូមិនិគ្មរប្ៅ រប្ជាយរតត  ងមរោល ២០១អ រោក អ ូ ចន់ ត័ន (គ្រប្ាទី២) 
ភូមិនប្ជងមី ភូមិនេសាន  នប្ជ ងមរោល ២០២អ រោកប្សី គ្ង់ សាម ុន (គ្រប្ាងទី២) 
ភូមិដ្ំបូកបុណយ  តាប ុន សផ្ងា ២៦២អ រោក ទិន សារវត (គ្រប្ាងទី២) 
ភូមិបឹងប្កសាល ភូមិពាក់ផ្សបក សនឹង បាណន់ ២៧៥អ រោក កុយ ា ច (គ្រប្ាងទ២ី) 

ភូមិប្បឡាយ១៨ នប្ពប្តឡាច  ុកខគ្ី  ី ៣០៣អ 
សេប្ោស រអស វ ីអ រអ កិប្ទីសុីធ ី 

សឺវសី* (គ្រប្ាងទី៦) 
- - - ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទី២) 
- - - ៣២៤អ រោកប្សី រមៀវ សុខា* (គ្រប្ាងទី៣) 

ភូមិសំបួ ាស សនឹង បាណន់ ៣៣០អ 
រោក  ុញ សុវណា  

(គ្រប្ាងទី៣) 
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៣ កំពង់ចម ភូមិសាវ យ ក័ស ភូមិប្តពារំាងំ សូផ្សន 

នប្ពឈ  
០២៣អ 

ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* 
(គ្រប្ាងទី៤) 

ភូមិប្សផ្ង តបូង ភូមិរសនសុនតបូង ប្សផ្ង  
ភូមិប្តពាងំធ ំភូមិសាវ យនប្ព ភូមិសំររាង ភូមិតាប្កិតយ  
ភូមិកណាត លរកាង ភូមិវាល ភូមិរសម   

សំររាង 

ភូមិរឃ្ែ កទ៤ី ភូមិរកោះ ភូមិទលួប្ពិច ភូមិដ្ីប្កេម  រមៀន 
ភូមិនប្ពប្សរៅ ភូមិដូ្ង  ប្តពាងំប្ពោះ 
ភូមិសណំាក់តបូង  បារាយណ៍ 
ភូមិនប្ជរវៀន ភូមិអូ កបុំត នប្ជរវៀន 
ភូមិរប្កាយវតត  គ្  
ភូមិអណតូ ងតាអុង ភូមិតកឹរចញ ភូមិអណតូ ងនដ្  
ភូមិផ្កែងព៌ណ 

ផ្ប្ពកប្ករៅ កងាស 

ភូមិនមភពី  ភូមិសាមសិបប ីភូមតិាប ុម ចំកា អណតូ ង 

ចំកា រល ី ០៣៨អ សេប្ោសងនល់ផ្បកចំកា រល ី
រអ កិប្ទសុីីធ ី

ភូមិងនល់ផ្បករកតី ភូមិងនល់ផ្បកលិច ភូមិប្បា ត់ដ្ ី 
ភូមិផ្ប្សប្ពាល ភូមិចិតសិបប្បាពំ ីភូមិប្ពឹកស 

សាវ យទាប 

ភូមិផ្ប្សប្បាងំ តាប្បុក 
ភូមិអូ ប្បាពំី  ភូមិអូ ប្បា ំភូមាិឃ១ ភូមិាឃ២ ភូមិាឃ៣  ផ្ប្ពកកក់ សាឹងប្តង់ ០៥៧អ រោក ជីន សុេុនី 
ភូមិប្តពាងំបឹង ភូមិលចិវតត  ភូមិពូនកណាត ល ភូមិទួលងម  
ភូមិអណតូ ងតា ងឹ ភូមិអូ តាងុក 

ងមពូន នប្ពឈ  ២៤១អ រោក អ ុន គ្ឹមសា ន 

ភូមិអូ ប្កវា ន់ ភូមិសាវ យជួ  ភូមិសូជ័យ  ចំកា អណតូ ង ចំកា រល ី ២៥៦អ រោក ផ្ត គ្ឹមសុង 
ភូមិខាន   ភូមិពប្ង ភូមិដ្ណំាក់អំពិល ភូមិកតុល  រសតីងជ័យ 

រជីងនប្ព ២៨៦អ រោកប្សី ស ូ   ុង 
ភូមិកណាត ល ភូមិអា កស ភូមិរតាន តបាក់ ភូមិប្បរទន  ប្តពាងំគ្  
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ភូមិប្តពាងំផ្កអ វ ភូមិប្តពាងំទឹម ភូមិប្ពីងប្ជុំ  ប្ពីងប្ជ ំ
ភូមិកុា  ភូមិប្តពាងំប្តុំ ភូមិករកាោះ ភូមចិំបក់  សំពងជ័យ 
ភូមិរពាធិ៍ សាវ យរពាធិ៍ 

ប្សីសនធ  ៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* 
(គ្រប្ាងទី៣) 

ភូមិប្ទាស ខាន  ស 
ភូមិរជីងដ្ឹក ភូមិជីប្បាយ ប្បាោំ ម 
ភូមិបុសថាែ ន់ សាវ យទាប 

ចំកា រល ី ៣៧៦អ រោក ឡាយ ប ុនរធឿន 
ភូមិប្តពាងំឈូក ភូមិសព័ំ   តាអុង 

៤ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិតាបា ង ភូមិបឹងខាន  ភូមិសាវ យគ្ង  ពននែ 

ប បូិ ណ៌ ០៤០អ រោក ម ក់ ោ ត (គ្រប្ាងទ៣ី) 
ភូមិរពាប្ពោះ ចក 
ភូមិដ្ក់ពង ភូមិប្តពាងំរពាធិ៍ មុន  ង 
ភូមិសាោឃុ ំ ពរពល 
ភូមិចិន ភូមិចកំា នឃែ ភូមិកនុង ភូមិសាវ យប្ជុំងម ីភូមិប្កាសំាវ យ  សាវ យប្ជុ ំ

 ោរបអៀ  ០៩៦អ រោក អ ុន សុលល (គ្រប្ាងទី៤) 
ភូមិងម ីភូមិប្បាបំីរឆ្ម ភូមិរឈនីាគ្ ពប្ង 
ភូមិតានន ភូមិរកាោះមាុម ភូមិរោករពញ ភូមិជីប្បង រជៀប 

ទឹកលុស ១១៩អ រោក អ ុន សុធា (គ្រប្ាងទ៤ី) 
ភូមិប្តពាងំសាម ច់ ភូមិ លុង ភូមិ កាទង ទួលមពស់ 
ភូមិជីពូក ភូមិងយ ភូមិតាងំមាច់ ភូមិមវតិទួលខាែ ងំ  
ភូមិងនល់ផ្កង  

កាលទឹក 

ភូមិតានន ភូមិរកាោះមាុម ភូមិរោករពញ ភូមិជីប្បង រជៀប 

ទឹកលុស ១១៩អ រោក អ ុន សុធា (គ្រប្ាងទ៥ី) ភូមិប្តពាងំសាម ច់ ភូមិ លុង ភូមិ កាទង ទួលមពស់ 
ភូមិជីពូក ភូមិងយ ភូមិតាងំមាច់ ភូមិមវតិទួលឃ្ែ ងំ  
ភូមិងនល់ផ្កង កាលទឹក 
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ភូមិប្កាងំសាា   ភូមិដ្ំណាក់អំពលិ ភូមិកតុល ភូមិអូ រពព   
ភូមិដ្ណំាក់ធនង់ ប្កាងំសាា   ទឹកលុស ៣០០អ 

ប្កុមេ ុន OSVR Trading 
(គ្រប្ាងទី៧) 

ភូមិកតុល ភូមិដ្ំណាក់មែុង ប្កាងំសាា  ទឹកលុស 
៣០០អ 

ប្កុមេ ុន OSVR Trading 
(គ្រប្ាងទី៨) 

ភូមិអញ្ច ញ ូង ភូមិដ្ំ កូីន ភូមអិណតូ ង រវៀង អញ្ច ញ ូង 
ប បូិ ណ៌ 

ភូមិតាងំប្តពាងំ ភូមិងែុករប្ៅ រពជចងាវ  
ភូមិអស្រងាង ភូមិវតតរសដ្ា ីភូមិពារាជយ ភូមិខាន ច រសដ្ា ី

សាមគ្គីាន
ជ័យ 

៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា  និ* 
ភូមិានករកីត ភូមិានកលចិ ភូមិផ្ប្សាា ក់ ផ្តបងមពស់ 
ភូមិនប្ពញាម ភូមិតាងំនឃែ ភូមបិ្ចកសផ្ងា ភូមិប្តពាងំទោំប់ សាវ យជុក 
ភូមិសាវ យកាបំិត ភូមិប្កាងំរបង ភូមិប្កាងំដូ្ង  ពាម 
ភូមិោជ ភូមិធនង់ អូ ឬសស ី

កំពង់ប្តឡាច ៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា  និ* (គ្រប្ាងទី២) ភូមិវតត ភូមិប្តពាងំចំបក់ ភូមិចកំា សាវ យ ភូមិបឹងកក់ លផ្ងវក 
ភូមិលួង ភូមិប្តពាងំពរពល ភូមិសូភី ភូមិដ្ណំាក់ក ី រជីងប្ោវ  ោរបអៀ  

៤១៦អ រោក ឱ េសូល ីភូមិអូ តារនស ភូមិផ្តបង ភូមបិា េុ ី អណតូ ងសាន យ 
ភូមិផ្ប្សសា  ឈូកស កំពង់ប្តឡាច 
ភូមិចំបក់ផ្លអម ភូមិផ្ប្ពករាងំ  ផ្សប កំពង់ប្តឡាច 

៤១៦អ រោក ឱ េសូល ី(គ្រប្ាងទ២ី) 
ភូមិប្តពាងំប្ករពី ភូមនិនាមទទងឹ ភូមិទកឹេួត ទឹកេួត  ោរបអៀ  

៥ កំពង់សព ឺ ភូមិអងគ ងាង ភូមិប្តពាងំមយង ទួលអំពលិ 
បរសដ្ា 

១០១អ សេប្ោសអគ្គិសនីលា ងនល់បត់ 
រអ កិប្ទសុីីធ*ី (គ្រប្ាងទ៣ី) 

ភូមិសាច់ប្ត ីភូមិនប្ពររាង ភា ាីនជ័យ 
ភូមិអងគ ាស ភូមិប្កបីប្តា ំភូមិបាងំណា ភូមជិប្ងុក  
ភូមិកាោវ ភូមិបឹងទ័ពពយុោះ 

ជប្ងុក គ្ងពិស ី

ភូមិបាលែ័ងគរាជា ប្តពាងំាន ភូមិនប្ពនូក ភូមិនប្ពតាមួច សនំប្ករព ី
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ភូមិអងគខាា យ នប្ពវោិ  
ភូមិតាឡាត់ងម ី អូ  

ភនំប្សួច ១៣៦អ រោក ផ្ម ន គ្នាធ  (គ្រប្ាងទ៤ី) 
ភូមិទ១ី  ផ្ប្តងប្តយងឹ 
ភូមិប្តពាងំលែុង ភូមិពងីពង់ ភូមិដ្ឹកពាង ភូមិទំនប់បាក់  
ភូមិអស្រងាង ភូមិទួលសំបួ  ភូមពិងទឹក ភូមិប្តពាងំ ុន  ដ្ំណាក់រាងំ 

ឧដុ្ងគ ១៣៧អ 
ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ងមនប្សាក់សនិ 
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ២ី) 

ភូមិសតុកសាែ ត ភូមិចរអាក ភូមិប្តពាងំប្ក ងឹ  
ភូមិប្កាងំអា យី ៍ភូមិនប្ពប្ពាល ភូមិអងគតាឯក ភូមិនប្ពកូប 
ភូមិប្តពាងំកំរបា ោះ  

ភនំតូច 

ភូមិចិនងម ីភូមិគ្ប្ងុត ពាងំោវ  
ភូមិប្តពាង រំចក ភូមិសសួត ីភូមិមវិត ភូមិរឆវក  
ភូមិប្តពាងំសគុន ភូមិប្តពាងំអណតូ ង ភូមិប្តបាងំរពាធិ៍  
ភូមិាត់អូ  ភូមិកណាត ល  

ប្តពាងំោវ  
ឧដុ្ងគ 

១៥៥អ 
សេប្ោសអភិវឌ្ឍន៍អគ្គសិន ី
សំ ទិធ គ្ី  ី(គ្រប្ាងទី៣) ភូមិប្កាងំផ្សែង ភូមិប្កាងំប្កចូ ភូមិរោកច  ភូមិសាវ យរភាែ ោះ នប្ពប្កសាងំ 

ភូមិរពាធិ៍ ពាន យ សំររាងទង 
ភូមិនប្ពសា ភូមិមោលំផ្ពង១ ភូមិមោលំផ្ពង២  
ភូមិលែូវប្ជូក ភូមិនប្ពប្ជាវ  

ផ្សនដ្ ី

សំររាងទង ២២៤អ 
ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី* 

(គ្រប្ាងទី៥) 
ភូមិដូ្ប្ទទី១ី ភូមិដូ្នប្ទីទ២ី  ោងំរប្គ្ីល 
ភូមិប្បឡាសអិត ភូមិមោោប ភូមិបាក់រធមញ   ោងំចក 
ភូមិប្កាងំរមប្ត ីភូមិប្កាងំប្កូច ភូមិប្កាងំប្តឡាច ភូមិនប្ពពប្ង 
ភូមិដូ្នអាត់ ភូមិថាវ យដ្ងគុ ំ

សគុោះ 

ភូមិធែក ភូមិផ្ប្សប្ពីង ភូមិករណត ៀង ភូមិទលួ ភូមិអូ ប្ពាល សាវ យ ពំា     
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ភូមិប្តពាងំធែក ភូមិអណតូ ងោវ  ភូមិប្តពាងំមែុ ំភូមិច  ភូមិនប្ជ 
ភូមិពប្ង ភូមិខាន ចកនាួត ភូមិសតុក ភូមិពពូល  សាវ យចិប 

បរសដ្ា ៣៨៦អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនៈ 
(គ្រប្ាងទី៤) 

ភូមិដូ្នរពញ ភូមិតាតូវ ភូមិទលួសាោ ភូមិតាអា ំភូមិ ងាង 
ភូមិផ្ប្សរឃែ ភូមិអូ  ភូមិអងគសាយ ភូមិធែក 

ទួលសាោ 

ភូមិដុ្តកំរបា  ភូមិប្តពាងំសាែ  ភូមិបឹងប្ចបខាងរជីង  
ភូមិបឹងប្ចបខាងតបូង ភូមិនប្ពងាូវ ភូមិនប្ពខាែ  ភូមិទួលធនង់ 
ភូមិប្ករៅ ភូមិដ្កព  ភូមិគ្ក ភូមិគ្  ភូមិងែុករប្គ្ៀល  
ភូមិនប្ពោវ  ភូមិបងឹកក់ ភូមិកស្រញ្ច ប់ 

ប្ពោះនិពាវ នត គ្ងពិស ី ៤១១អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនា* 

ភូមិតាររាង  ការកាោះ 
៦ កំពង់ធ ំ ភូមិនប្ពប្ពាល(ក) ភូមិប្បាសាទ ភូមិ ាងំងាប់  

ភូមិប្តពាងំឬសស ីភូមិរសាន  
ប្តពាងំឬសស ី កំពង់សាវ យ ០១២អ ប្កុមេ ុនរមម ជីលបូ ផ្អ កិប្ទីករតវ ័ 

ភូមិោ  ភូមិងមី ភូមិទលួអំពលិ ភូមិនាងលអ ភូមិវាលអំពលិ 
ភូមិកតីតាចិន ភូមិនប្ពផ្វង ភូមិគ្ ីអីផ្ណត ត  

ប្ទាល 

បារាយណ៍ ០១៩អ 
រោក ផ្ត កុករអង  

(គ្រប្ាងទី២) 

ភូមិដ្ំ សីាែ ប់ ភូមអិណតូ ងរពាធិ៍ ភូមិជីវភាព អណតូ ងរពាធិ៍ 
ភូមិរប្គ្ីល ភូមិវាលតូច ភូមិរស ចីំបា  ភូមិប្តណាល ភូមិទលួ
ទំពូង ភូមិោន់ទាវ   ភូមិប្ចរនៀង ភូមិងមអផ្ណត ត ភូមិថាែ   

ប្ជលង 

ភូមិរទាង ភូមិអនកវាងំ ភូមិរស សីាមគ្គីកណាត ល  
ភូមិរស សីាមគ្គីតបូង ភូមិរោកអផ្ណត ត 

ប្សរៅ 

- - - ០២៣អ 
ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* 

(គ្រប្ាងទី៤) 
ភូមិរោកប្ទា ភូមិកាប្កងតបូង ភូមិសបូំ តបូង  
ភូមិអូ ដូ្ង ភូមិបត់ប្តង់ មាប្កង រសាា ង ០៦៣អ រោក អុង េុកសុីន (គ្រប្ាងទី២) 
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ភូមិសំបា ន  កំពង់ចនិរជីង 
ភូមិសាវ យស  ភូមិជីរោគ្ ភូមិកំពង់ចិន  
ភូមិោមទង  

កំពង់ចនិតបូង 

ភូមិបុសសតាឯក ភូមិតាច  ភូមិប្ទា ភូមិប្ចងំស  ប្ទា 
ភូមិសំរប្ពាច ភូមិោវ  ភូមិសាែ ក់ប្កាញ់ ភូមិចំបក់មពស់  
ភូមិប្តាចប្ជ ំ 

សំរប្ពាច 

ភូមិសំព័  ភូមិប្ពោះនងគ័ល ភូមិ រលៀប  ចំណារប្កាម 
ភូមិរោកប្ទា ភូមិកពំង់ប្បដ្ ំភូមិបត់ប្តង់ ភូមិប្បោប   មាប្កង រសាា ង ០៦៣អ រោក អ ុង េុកសុីន (គ្រប្ាងទី៣) 
ភូមិប្កសាងំ(ក) ភូមិកបលិ ភូមិសានគ្ (ក)  
ភូមិសានគ្ (ម) ភូមសិា  ីភូមិជ័យ ភូមិប្បសាទ  
ភូមិតាងំប្កចូ ភូមិសំរនាស ភូមិវាល  

សានគ្  
កំពង់សាវ យ ២២៨អ រោក រស ីទាងកុក (គ្រប្ាងទី២) 

ភូមិផ្តបង(ក) ភូមិផ្តបង(ម) ភូមិបាលែ័ងគ ភូមិបាគ្ង  
ភូមិប្សផ្ង  ភូមិប្តាច ភូមិតារាម ផ្តបង 

ភូមិពនាែ ជ័យ ភូមិរពាធិ៍ ភូមិចនែុោះ ភូមិរបង ភូមិបនាា យរសាា ង 
ភូមិរប្សាមផ្ដ្ក ភូមិកុកប្គ្សួ ភូមិរោកសផ្ណត ក ភូមិសាែ ក  

បនាា យរសាា ង 

រសាា ង 
៣៥៤អ រោកប្សី ឃុន នណរេៀក 

ភូមិបុសសតារសាម ភូមិបុទុមលិច ភូមិកនតុង  ុង  
ភូមិបុទុមរកីត ភូមិករនាីប  

 ុងរ ឿង 

ភូមិរផ្កែ ក ភូមិគ្ ភូមលិាុង ភូមអិណតូ ងប្តុ ំភូមិកអិន ភូមិប្សង់ 
ភូមិប្តពាងំជ័  ភូមិសណាត ន់  ចំណា រល ី

ភូមិ លសួ ភូមិករណាត លចស់ ភូមិករណាត លងម ីភូមិសូភ ី 
ភូមិប្បសាទ ភូមិលឹក ភូមិរសៀមពាយ 

ប្ពោះដ្ំ  ី

ភូមិប្គ្ួស ភូមិដ្ងរលតៀក ភូមិប្ករៅ ភូមិតាមុ ំភូមិដ្ងតាឯក ដូ្ង ប្បាសាទ 
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ភូមិប្គ្ ួភូមិដូ្ង  បាលែ័ងគ 
ភូមិតារន ភូមិរលបកី ភូមិរពាន ភូមិវាលធ ំ គ្គ្ី ធ ំ បារាយណ៍ ៣៦៧អ រោក រសឿន សុលល (គ្រប្ាងទី៣) 

៧ កំពត ភូមិដ្ណំាក់ប្ទពយខាងរជងី ភូមិដ្ំណាក់ប្ទពយខាងតបូង  
ភូមិរលវ ភូមិប្កា ំលសួ 

ប្កាងំសាន យ 

ឈូក 

០៤៤អ ប្កុមេ ុនអគ្គិសនីទឹកឈូ 

ភូមិសតវពង សតវពង 
ភូមិនប្ពរឈនីាង ភូមិតាមុ ំភូមបិ្តពាងំតារសក  
ភូមិផ្ប្សផ្តបង បារនៀវ 

ភូមិប្កាងំសបូវ  ប្កាងំសបូវ 
ភូមិប្តពាងំប ីភូមិប្តពារំលបកី  ប្តពាងំប ី
ភូមិដ្ណំាក់អពំិល ោអ ង 

ដ្ងទង់ 
ភូមិប្តពាងំរនៀល  ទទុង 
ភូមិសូរប ង ភូមិសាវ យផ្លអម ភូមិរតាន ត លងី ភូមិពញាអងគ  វតតអងគខាងរជីង បនាា យាស 
ភូមិភនំតូច ភូមិាន ទិធ ិ កណាត ល 

ទឹកឈូ 
ភូមិបុោះប្តផ្បក ភូមិអងគ ប្តពាងំប្ពីង 
ភូមិនប្ពនប់ ភូមិរកាោះា ក់ប្បាងគ  បឹងសាោខាងរជងី 

កំពង់ប្តាច ០៩៣អ 
សេប្ោសអគ្គិសន ីទូកាស* 

(គ្រប្ាងទី៤) 
ភូមិរប្ចស បឹងសាោខាងតបូង 
ភូមិរកាោះតាកូវ ភូមិប្ពោះទំេងឹ ភូមិរកាោះរតាន ត ភូមិរដ្ីមសាវ យ 
ភូមិលកខជា ភូមិនប្ពប្ពួស 

ផ្ប្ពកប្កឹស 

ភូមិប្បាល ភូមិប្តពាងំខាវ  តាន ី អងគ ជ័យ ០៩៧អ រោក យុនិ អុិច (គ្រប្ាងទ២ី) 
ភូមិដ្ណំាក់  ខាា យខាងរជងី 

ដ្ងទង់ ២២៥អ រោកប្សី ចន់ សុគ្ីម 
ភូមិឈែតីរប្កាម ភូមិឈែតីរលី ភូមិដ្ណំាក់ប្តយងឹ ខាា យខាងតបូង 
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៨ កណាត ល ភូមិរកាោះគ្ ភូមិរនធិ៍បាន សាវ យប្បទាល 

សាអ ង 

០៤៩អ 
សេប្ោសអុីប ូស  
(គ្រប្ាងទី៥) 

ភូមិងាុល  រប្តីយសាែ  
ភូមិកាលរកាោះតូច ភូមិចុងរកាោះតូច តាលន់ 
ភូមិឬសសបី្សុក ភូមិបងឹមពប ភូមិមពបរល ីភូមិ ការល ី មពប 
ភូមិផ្ប្ពករប្មញ ភូមិផ្មវងអណតូ ង ភូមិកពំង់គ្  រពាធិ៍បាន 

រកាោះធ ំ
ភូមិកាលដ្ំ  ី កំពង់កុង 
ភូមិផ្ប្ពកតាឡាច ភូមិរប្ជាយតាផ្កវ  រប្ជាយតាផ្កវ 
ភូមិប្តពាងំនប្ជ រឈរីមម  
ភូមិផ្ប្ពកនប្ជ ផ្ប្ពកនប្ជ 
ភូមិបាឡាត់ឆឹង រប្តីយសាែ  

សាអ ង 
០៤៩អ 

សេប្ោសអុីប ូស  
(គ្រប្ាងទី៦) 

ភូមិផ្ប្ពកផ្សែង តាលន់ 
ភូមិរកាោះងម ី មពប 
ភូមិរប្ជាយរសាន  ភូមិផ្ប្ពកនប្ជ ភូមិខាន  តាយូំ  ផ្ប្ពកនប្ជ រកាោះធ ំ

- - - ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន 
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ២ី) 

ភូមិរោកឪ កឹ ភូមិសាព នងម ភូមិសាវ យានល័កខ ភូមិដូ្ង សាព នងម 

កណាត លសាឹង ២២៣អ ប្កុមេ ុន អិល អឹម រម 

ភូមិកណាត ល  លួស 
ភូមិអំបសឺ ភូមិរពាធិ៍សាម ត ភូមឆិ្ម  ពួក ភូមិប្កសាងំ រជីងរកីប 
ភូមិអំរននប្ព ភូមិរតាកា  ករណាត ក 
ភូមិកនាុយទឹក ភូមិងម ភូមិប្កាងំ   រទៀន 
ភូមិដ្ណំាក់សផ្ងា  ផ្ប្ពកកំពសឹ 
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- - - ២២៤អ 
ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី* 

(គ្រប្ាងទី៥) 

ភូមិតាងំឫសស ីភូមិ កា២ ភូមិ កា១ ភូមិជនែងឹ ភូមិប្ទា   កាជនែឹង មាច់កណាត ល ៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* 
(គ្រប្ាងទី៣) 

- - - ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* 
ភូមិបឹង ភូមិប្តាញ់   កា 

កណាត លសាឹង ៤១១អ រោក អ ុង ឃុនវឌ្ឍនា* ភូមិរដ្ីមបឬស ភូមិទនាយោជ ភូមសិាម  ភូមិប្កាងំរចក 
ភូមិអូ  ភូមិផ្ទន ភូមិអនែង់ប្ពងី ភូមិ លសួ ភូមនប្ពសាទ  
ភូមិបាង ភូមិប្កចូរសីច ភូមិាា ក់ 

រដ្ីមឬស 

- - - ៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា  និ* 
ភូមិពាមលផ្ងវក កំពង់លងួ ពញាឭ ៤១៥អ រោកប្សី ផ្ក វា  និ* (គ្រប្ាងទី២) 

៩ រកាោះកុង ភូមិរផ្កែ ង ភូមិសារាយ ភូមិរប្ជាយសាវ យរល ីភូមិរប្ជាយ
សាវ យខាងរកតី ភូមិរឈនីាង ភូមិកំពង់សាត  ំភូមិរនសាទ 
ភូមិភនំប្សរៅ 

រប្ជាយសាវ យ ផ្ប្សអំបិល ០២៨អ រោក សំ ទិធ សុទធ ី 
(គ្រប្ាងទី២) 

ភូមិជីរប្តោះ ភូមិប្បទាល  អណតូ ងទឹក 
បូទុមសាគ្  ៣៧១អ រោក រេង េ ុយ ភូមិចំកា រលី ភូមិផ្ប្សងមី  ងមស  

ភូមិតានូន  តានូន 
១០ ប្ករចោះ ភូមិបឹងន  ភូមិប្សរៅដ្ំណាក់ ភូមិឬសសផី្កវ ភូមសិាវ យជុ ំ ឬសសផី្កវ 

ផ្ប្ពកប្បសពវ ២១៧អ 
រោក ោ ង រន  
(គ្រប្ាងទី២) ភូមិមាត់ តារ   

ភូមិផ្ប្សផ្ប្តង ភូមិចងាប ភូមិអូ តាណឹង ភូមិផ្ប្សសបូវ  កាលដ្ំ  ី
សំបូ  ៣៤៦អ រោកប្សី ជា សុមរមង 

ភូមិទួលប្ទាងំ ភូមិអូ រប្គ្ៀង អូ រប្គ្ៀង 
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ភូមិអូ ប្ពោះ អូ រប្គ្ៀង សំបូ  ៣៩៥អ 
រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* 

(គ្រប្ាងទី៣) 
១១ ប្ពោះវោិ  ភូមិងនល់ផ្កង  ុងរ ឿង 

 រវៀង ១២៨អ រោក រអៀង មន  
(គ្រប្ាងទី២) 

ភូមិ រវៀងរជីង ភូមិតាងំប្តក ភូមិរតាន តមែូ ភូមិបាក់រកាត ង   របៀប 
ភូមិកំពត ភូមិសផ្ងា ូង ភូមិផ្ងាង ភូមិកក់រពាន   េ័ស 
ភូមិតាតុង ភូមិដ្ំណាក់ចិន ភូមិប្តពាងំឫសស ីភូមិចំបក់ផ្លអម   សមី 
ភូមិបុសស ភូមិដូ្ង ភូមិបា ោល  កីរាយ 
ភូមិពយួ ប្ជូក ភូមគូិ្ផ្លនរជងី   គូ្ផ្លនរជងី 

គូ្ផ្លន ៣៣៤អ រោក ចក់ សា ន 
ភូមិគូ្ផ្លនតបូង ភូមិប្ករៅ  គូ្ផ្លនតបូង 
ភូមិរនន  ភូមិបុសស ភូមិប្សបាល  ភនំរពញ 
ភូមិោន ងមី 

១២ នប្ពផ្វង ភូមិប្ជលង ភូមិចំបក់ ភូមិប្បសាទ ភូមិប ីភូមិដ្ងទុង ភូមិភនង  ប្បាសាទ 
កំពង់ប្តផ្បក ០៣៦អ រោកប្សី រពាជ គ្ីម 

ភូមិតារអា ភូមិសបូំ  ភូមិតាពូង ភូមិអរនាង អរនាង 
ភូមិរពាធិ៍ពាត់ ភូមិោងតូច ភូមិសាែ  ភូមិជីលុច ភូមងិម ី ជីលុច 

រមសាង ២៣៩អ រោក ចន់ សុធា (គ្រប្ាងទ២ី) 
ភូមិផ្កែ ងំ ភូមិប្តរកៀត ភូមិផ្តបង ប្តពាងំផ្ប្ស 
ភូមិប្កសាងំ ភូមិងម ី ជីលុច 

រមសាង ២៣៩អ រោក ចន់ សុធា (គ្រប្ាងទ៣ី) 
ភូមិប្តរកៀត ភូមិផ្តបង ប្តពាងំផ្ប្ស 
ភូមិប្កញូង ភូមិកំចយា តបូង ភូមិកចំយា រជងី ភូមិអ
ស្រងាងទ១ី ភូមិអស្រងាងទី២ ភូមសិាមគ្គ ីភូមិប្កវា ន់ ភូមិពប្ង ប្កញូង 

កំចយា  ២៥៩អ 
ប្កុមេ ុនអុនិរធ ីប ីភ ីសឺលូសនិ 

មបរភីរ សនិ ភូមិនប្ពធ ំភូមិលអក់ ភូមិប្តពាងំសគន់ ភូមិនប្បសា   
ភូមិរពាន 

រសាម ងខាងតបូង 
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ភូមិរពាធិ៍ប្ពកឹស ភូមិប្តពាងំថាែ ន់រជីង ភូមិប្តពាងំថាែ ន់តបូង 
ភូមិរតាន ត ភូមិអណតូ ងសាោ ប្ពាល ករស្រញ្ច ៀច 

ភូមិអណតូ ងប្តាច ភូមិបឹង ភូមច័ិនាប្កសាន  ភូមិទលួតា  ី 
ភូមិប្តពាងំសគន់ ភូមិរប្ចស ភូមិរប្ពច ភូមិរពាន  

រប្ចស 
រមសាង ២៦៩អ រោក គ្ង់ រោន (គ្រប្ាងទ២ី) ភូមិនប្ព រំដ្ង  នប្ព រំដ្ង 

ភូមិរោករប្ចស  អងគ ស  
ភូមិនប្ពប្ពេម ភូមិប្តពាងំចម  រនធិ៍ទ ី សុីធ កណាត ល 

២៩៩អ រោក ផ្អ លីេួ  ភូមិនប្ពរនន  ភូមិអងាគ សដ្ ី នប្ពរនន  ពារាងំ 
ភូមិឫសសជីួ  ភូមោិព ច  បឹងប្ពោះ 

បាភន ំ
៣៣៦អ រោក ោ ង លលែី (គ្រប្ាងទ២ី) 

ភូមិសាវ យពក ភូមិកា រីជងី ភូមិកា តីបូង  សពឺ )ក(  
ភូមិចន់រា (ក) ភូមិនប្ពចំកា  ភូមិធែក ភូមិចន់រា (ម)  
ភូមិនប្ពសាវ  ភូមិនប្ពប្បង់ សពឺ )ម(  

ភូមិប្គ្ួស ភូមសិំបួ   នប្ពរឃនស រមសាង 
ភូមិតារឡាន ភូមិរប្ពច ភូមិប្កាងំ ភូមសិនួល  សពឺ(ក) បាភន ំ

៣៣៦អ រោក ោ ង លលែ ី(គ្រប្ាងទ៣ី) 
ភូមិប្តពាងំប្ពោះ២  នប្ពរឃនស រមសាង 
ភូមិរបង ភូមិនប្ពសំររាង  នប្ពរពាន 

កំពង់ប្តផ្បក ៣៤៣អ 
ប្កុមេ ុន ផ្ញ ម េ ន រអ កិប្ទីមល

(គ្រប្ាងទី២) 
ភូមិរប្តាក ភូមិប្តពាងំរ  ភូមិរនន  ភូមិនប្ជ ភូមិដ្ក់ព   
ភូមិចំបក់ ភូមសិំររាង ភូមិសាវ យបា ក 

នប្ជ 

ភូមិតាមូង ភូមិប្តពាងំប្កសាងំ  ងាូវ 
ភូមិរោរប្កាក   រោមចក 

កំពង់ប្តផ្បក ៣៤៣អ 
ប្កុមេ ុន ផ្ញ ម េ ន រអ កិប្ទីមល 

(គ្រប្ាងទី៣) ភូមិប្កូច ភូមិកនាមអក ភូមិបលែ័ងគ ភូមិប្ជូល ភូមិតាទាងំ ករនាមអក 
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ភូមិធនង់ ភូមិនប្ពរតត  ភូមិជូនា ភូមិប្ចកសាវ យ ភូមិបឹងប្តប  រតត រកាង បាភន ំ
ភូមិវាលរប្ន ភូមិបាក់រោក  ផ្ប្ពកនប្ជ រពាធិ៍រ ៀង ៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* 

១៣ រពាធិ៍សាត់ ភូមិខាន  ទទងឹ ភូមិដ្ណំាក់ធនង់ ភូមិកំប្បាក់កូន  
ភូមិទួលអស្រងគង ភូមិរកាោះប្កប ីភូមិរកាោះវតត   

ខាន  ទទឹង 
បាកាន ០៣៣អ 

សេប្ោស ឈួ ងនួ រអ កិប្ទីសុីធ ី
(គ្រប្ាងទី៣) 

ភូមិប្ពោះមែូ ភូមិប្តាចរប្កាល បឹងខាន   
ភូមិប្តពាងំជង ភូមិរកាោះសាវ យ ភូមិសាន យរទាល ភូមិងម ី 
ភូមិកាប់ប្កឡាប់  ប្តពាងំជង 

បាកាន ០៣៤អ សេប្ោសរយនយូឡាយ រអ កិ 
ប្ទីសុីធ ី(គ្រប្ាងទ៥ី) 

ភូមិសាវ យ បឹងបត់ករណាត ល 
ភូមិកណតឹ ងាស ភូមិអនែង់ាន ភូមិរនន  ភូមិសាមគ្គ ីភូមិខាម   សាន មប្ពោះ 

បាកាន ០៣៤អ សេប្ោសរយនយូឡាយ រអ កិ 
ប្ទីសុីធ ី(គ្រប្ាងទ៦ី) 

ភូមិផ្ប្សោវ  ភូមិបងឹប្បីយ ៍ភូមបិាកាន ប្តពាងំជង 
ភូមិបត់ករណាត ល ភូមិប្តារំសោះ បឹងបត់ករណាត ល 
ភូមិដ្ង ុង ភូមសិាព ន ភូមិអនែង់ោប  រកាោះជុ ំ

ករណត ៀង ០៥២អ សេប្គ្សណារ  តលីមីតធីត 
អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសន ី

ភូមិរពាធិ៍ដ្ណំាក់ ភូមបិឹងោ ភូមិតាសត ី វាល 
ភូមិលែូវប្កប ីភូមអិនែង់វលិ ភូមិផ្ប្ពកតាគ្ង់ អនែង់វលិ 
ភូមិរពាធិ៍វងស ភូមិសាវ យចន់ ភូមិររាងា សុនី ភូមិបឹងប្កាញ់  សាវ យលួង 
ភូមិសាា នយី ៍ភូមយិស ភូមិនប្បកតីរលី ភូមិនប្ពកតីកណាត ល  ករណត ៀង 
ភូមិប បុតិ ភូមិទនាយគ្ល់ ភូមិអូ អាចម៌កុក ភូមិទលួាា ក់ 
ភូមិប្ជលង  

អនែង់រតាន ត 

ប្កគ្  ១២៥អ ប្កុមេ ុន រអស វ ីវ ីធ ីរអ កិប្ទីសុីធ ី
មូអិលធឌី្ ី(គ្រប្ាងទី៤) 

ភូមិងនឹង ភូមិពុស្រទាា ម ភូមិប្កាងំធំ ភូមិដូ្ងជួ    អូ សណាត ន់ 
ភូមិសា វន័ត ភូមិវាលវង់ សាន  អនា 
ភូមិផ្ប្សឬសស ី កាលប្តាច 
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ភូមិមាច់លអិត ភូមិរថាា លតូច  អនាចំបក់ 
ភូមិចំកា នប្ជខាងរជីង ភូមិចកំា នប្ជខាងតបូង  
ភូមិប្កាងំ រងៀង ភូមិកណាត ល 

អនែង់រាប 
វាលផ្វង ២៨១អ រោក វងស សំបូ  

ភូមិប្បរាយ ភូមិទពំ  ភូមិសាងឹងម ីភូមិលចឹកប្ជុ ំ ប្បរាយ 

- - - ៣០៣អ 
សេប្ោស រអស វ ីអ រអ កិប្ទីសុីធ ី

សឺវសី* (គ្រប្ាងទី៦) 
ភូមិសាវ យបា ក ភូមិអូ ប្សាវ ភូមិសាយ ភូមិបាក់ប្តា  ប្ពងិល ភនំប្កវាញ ៣៣១អ រោក លមឹ បា ក់ (គ្រប្ាងទ៣ី) 
ភូមិកាលទាោ ន ភូមិបណំក់ ភូមិរទៀននប្ព ភូមិលាោះរចក  
ភូមិរឈរីទព ភូមិកណាត ល 

រឈតុី ំ
ប្កគ្  ៣៨៣អ 

រោកប្សី ឃមឹ រេៀង 
(គ្រប្ាងទី៣) 

ភូមិទួលអផ្ណត ត ភូមិបឹងសមុក ភូមិកំផ្  ង សាវ យស 
ភូមិកាលទាោ ន ភូមិបណំក់ ភូមិរទៀននប្ព ភូមលិាោះរចក  
ភូមិរឈរីទព ភូមកិណាត ល  

រឈតុី ំ
ប្កគ្  ៣៨៣អ 

រោកប្សី ឃមឹ រេៀង 
(គ្រប្ាងទី៤) ភូមិទួលអផ្ណត ត ភូមិបឹងសមុក ភូមិកំផ្  ង  សាវ យស 

ភូមិឆ្យរោក ភូមិកណាត ល ភូមិអូ រសាម  
ភូមិរកៀនជប្ងុក  

អូ រសាម វាលផ្វង ៣៩៧អ រោក បា វ វុទធ ី

១៤  តនៈគ្ី  ី ភូមិប្ជុង ភូមិោល ភូមិបា អ  កិចុង 

ប ផ្កវ ២៩១អ រោក សំ ទិធ េន 
ភូមិលូត ភូមសិ ូ ភូមិញ ល ឡាមិញ 
ភូមមិួយ ភូមលុិងឃុង ភូមសិងឺ លុងឃុង 
ភូមិផ្យ ម សឹង 

១៥ រសៀមរាប - - - ០៨៣អ រោក យមឹ  ទិធ ី
ភូមិបឹង ភូមិទទឹងនងៃ ភូមឬិសសលីក  ឬសសលីក ជីផ្ប្កង ១២៩អ រោក ចន់ សុម 
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ភូមិអូ  ភូមិពាក់សាព  ភូមិនប្ពប្បស់  សរងវីយ 
ភូមិរោកោង ភូមិសាម ច់ ភូមតិាបា ង ភូមិតាសុម  
ភូមិដ្ំ សីាែ ប់ ភូមិតាប្ស ី 

ផ្សនសុម ប្កឡាញ់ 

៣១១អ 
រោកប្សី រេង សុីមុយ 

(គ្រប្ាងទី២) 
ភូមិ រំដ្ង  ប្តាសំស  

ប្សីសន ំភូមិផ្សែងគ្ង់ ភូមិរលបកី ភូមិពប្ងបត់ចន់ ភូមិសំររាង  
ភូមិកាែ ងំោយ ភូមិប្បី១ ភូមិប្បី២ ភូមិប្ករៅ ភូមិប្កូចច  

ប្បីយ ៍

១៦ ប្ពោះសីេនុ ភូមិប្តពាងំមូល ភូមិចកំា រៅស ូ  រជីងរោ 

នប្ពនប់ ០២៩អ រោក សុម ធី (គ្រប្ាងទី២) 
ភូមិវាលធ ំភូមិវាលាស ភូមបិឹងផ្វង  វាលរ ញ 
ភូមិសំ ុងកណាត ល ភូមិសំ ុងរលី ភូមចុិងអូ  សំ ុង 
ភូមិបនាា យរប្ប ីភូមិអូ ប្តាវ  អណតូ ងងម 
ភូមិមណឌ ល១  អូ រប្តោះ សាឹងោវ ១២០អ រោក ចន់ ោត 
ភូមិបឹងតាប្ស ីភូមិបឹងតាប្ពេម បឹងតាប្ពេម នប្ពនប់ ២៧១អ រោក េ ុង េ ុយ (គ្រប្ាងទ៣ី) 
ភូមិបឹងតាប្ពេម បឹងតាប្ពេម នប្ពនប់ ២៧១អ រោក េ ុង េ ុយ (គ្រប្ាងទ៤ី) 
ភូមិអូ រប្ៅ អូ រប្ៅ 

១៧ សាឹងផ្ប្តង ភូមិអូ ឫសសកីណាត ល អូ ឫសសកីណាត ល រសៀមបូក ៣៩៥អ រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* 
(គ្រប្ាងទី៣) 

១៨ សាវ យរ ៀង ភូមិប្សម  ភូមិងម ីភូមិនប្ពច  ភូមិប្តពាងំឈូក  
ភូមិប្តពាងំកំពសិ  ភូមិនប្ពសផ្ងា 

ផ្មសប្ត 

កំពង់ររាទិ៍ ២៦៨អ រោក ខាន់ សុីផ្ដ្ន (គ្រប្ាងទី៣) ភូមិសំ ខីាងតបូង ភូមិសំ ខីាងរជីង ភូមិតារបា   
ភូមិសាវ យរចក សំ  ី

ភូមិរាមរជា សាវ យតាោន 
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ភូមិធ ំ រតាន ត 
ភូមិប្តពាងំ ុន រប្ចស ចស្រនាា  
ភូមិប្តពាងំលែុង ភូមិដូ្ង ភូមិប្តពាងំសាែ  ភូមិប្តពាងំសាវ យ   ដូ្ង 

 ាសផ្េក ៣១៩អ 
ប្កុមេ ុន ផ្មម  យូធី ធឹ ី(រមយូធ)ី 

មមរភន ីភូមិប្តពាងំតាល់ ភូមិបុសគ្គ្ ី ភូមិប្តពាងំបនាា យ  
ភូមិប្តពាងំបុស ភូមិអា កសសាវ យ អណតូ ងរពាធិ៍ 

១៩ តាផ្កវ 
- - - ០៩៣អ 

សេប្ោសអគ្គិសនីទូកាស* 
(គ្រប្ាងទី៤) 

ភូមិលា គុ្មភឬសស ីភូមិតាងំដូ្ង ភូមិសំររាងនប្ជ  
ភូមិនប្ពប្កាយ 

តាងំដូ្ង 

បាទ ី
១០១អ 

សេប្ោសអគ្គិសនីលា ងនល់បត់ 
រអ កិប្ទសុីីធ*ី (គ្រប្ាងទ៣ី) 

ភូមិប្ពផ្េក ភូមិសំររាង ភូមិប្តពាងំឬសស ី សូភ ី
ភូមិខាន  ទង់ ភូមិសតុក ភូមិចា មន កុារាជា 
ភូមិសាមគ្គ ី ប្កាងំោវ 
ភូមិសាវ យទង ភូមិទលួតាចិន ភូមិបឹង ខាវ វ សំររាង 
ភូមិឫសសងីម ីភូមិជំពូប្ពកឹ ភូមិដ្ងាិត ភូមិវាល ភូមិអងគ វាយ 
ភូមិសរមតចពាន់ 

កាត ញ់ 
នប្ពកបាស ២១២អ រោក ផ្ង ត រម ង (គ្រប្ាងទ២ី) 

ភូមិវតតចបំក់ តាងំោ ប 

- - - ២២៤អ 
ប្កុមេ ុនសុខារអ កិប្ទីសុធី*ី* 

(គ្រប្ាងទី៥) 
ភូមិធែកយល់ ពននែ អងគ បុ  ី ២៣៨អ រោក េ ូ វាសាន  

២០ តបូងឃមុ ំ ភូម១ិ៤ ភូមិសាែ បរកាត ង ភូមិប្ចកចំបក់ ភូមិជប់រប្ៅ ភូមិជប់
ទី១ ភូមិវាលករណត ៀង ភូមិទលួប្ទារជីង ភូមិទលួប្ទាតបូង 

ជប់ តបូងឃមុ ំ ០៨៥អ 
សេប្ោសរអ កិប្ទតីបូងឃមុ ំ

(គ្រប្ាងទី៦) 
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ភូមិទួលសំបួ  ភូមិអណតូ ងរលវ ភូមិោយស  
ភូមិរពាន ភូមិប្តពាងំប្ករព ីភូមិរជីងខាល ភូមិមង់ទ៧ី  
ភូមិមង់ទី៦ ភូមិធនង់ ភូមិជីពាង ភូមិប្ពងី ភូមិប្តពាងំរសាន   
ភូមិរ ៀវ 

រាងរ ៀវ 

ភូមិ ការខាម ចរជីង ភូមិ ការខាម ចតបូង ភូមិរប្ជាយចងាា   ជីគ្  
ភូមិចំបក់ ភូមពិប្ង ភូមិមនុល នាងរទីត 

តំផ្ប  ៣០៨អ រោកប្សី ភនិ នង 

ភូមិប្តផ្បក  ទឹករប្ៅ 
ភូមិតារាម ភូមិរោកប្សរៅ ភូមិសាវ យបា ក ភូមិតាាឃងមី 
ភូមិតាាឃចស់ ភូមិពនាែ ក  

ចុងជាច 

ភូមិរឈទីាលប្ជុំ ភូមិរសៀងឃ្វ ង ភូមិរោកច   
ភូមិរោកប្សុក  

រោគ្ប្សុក 

 ២០ រមតត ៨៨០ ភូម ិ ២៤២ ឃុ ំ ៧៧ ប្សកុ  ៨៤ រសវាក  
ឆប្កាម្លវកិាលតលឆ់ដ្ឋយធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាលែមឺ្៉ង ់
១ បនាា យាន

ជ័យ 
ភូមិចំកា រោក ភូមិភនំធងំម ី អូ ប្បាសាទ 

មងគលបូ  ី ១០៥អ 
ប្កុមេ ុនធអីិនអនិធី រអ កិប្ទីសុីធី* 

(គ្រប្ាងទី៣) 

ភូមិអូ សៃួត ភូមិនប្ពចងាា លិច ភូមិអណតូ ងលិច  
ភូមិអណតូ ងរកតី 

បនាា យនាង 

ភូមិជំទាវ ឬសសរីប្កាក 
ភូមិប្ពោះផ្ប្ស ភូមខិាែ ខាផំ្ឆា តា  ំ
ភូមិធនង់ខាងតបូង ភូមសិំររាង ភូមិពប្ង ភូមណិារំៅ ភូមិកនាួត 
ភូមិប្ចប ភូមិរោកោង ភូមិរោកចស់ ភូមិងមខីាងរជងី  
ភូមិងមីខាងតបូង ភូមិផ្សែង 

ណារំៅ ភនំប្សុក ៤០១អ រោក តាន់ ោងរប្សង 
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២ បាត់ដ្ំបង - - - ១០៥អ 
ប្កុមេ ុនធអីិនអនិធី រអ កិប្ទីសុីធី* 

(គ្រប្ាងទី៣) 
៣ កំពង់ចម ភូមិនប្ពទទងឹ  នប្ជរវៀន 

នប្ពឈ  
០២៣អ 

ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* 
(គ្រប្ាងទី៥) 

ភូមិប្បវា ស ភូមិវតតចស់ ភូមិកុា រាជយ ភូមិរឈបីាក់  
ភូមិជនាែ ត់នដ្ ភូមិរប្តីង  

បឹងណាយ 

ភូមិទរនែស  ប្តពាងំប្ពោះ 
ភូមិប្តពាងំរបង ភូមិវតតចស់ ភូមិររាងរោ ភូមិរោកប្សរៅ  បារាយណ៍ 
ភូមិតាអុង  តាអុង ចំកា រល ី
ភូមិសាវ យ សាវ យរពាធិ៍ 

ប្សីសនធ  ៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* 
(គ្រប្ាងទី៤) ភូមិប្បាោំ ម ភូមិរជងីដ្ឹក ប្បាោំ ម 

៤ កំពង់ឆ្ន ងំ ភូមិកាលរកាោះ ភូមិផ្កអកពង ភូមិផ្បកចន ភូមិខាែ ប្កេមឹ  
ភូមិបាក់ភន ំភូមិវាលសបូវ ភូមិរកៀនឃ្ែ ងំ អំពិលទកឹ កំពង់ប្តឡាច ៤០០អ រោក េុង រសងប្គ្ ី

៥ កំពង់សព ឺ ភូមិរោករនន  ភូមិចក់កាបំតិ ភូមិដ្ក់ព  វលែិ៍ស 

សំររាងទង ១៣៧អ 
ប្កុមេ ុន រម ងសុមរ ង មនស្រសាត ក់សនិ 
និងរអ កិប្ទិក* (គ្រប្ាងទ៣ី) 

ភូមិបាក់ចិរញ្ា ៀន ភូមិបាញ់កផ្ងាប ភូមិប្តរគ្ៀត ភូមិងមបាងំ 
ភូមិ ដំ្ួល ភូមិទួលប្ពចិ 

ប្តពាងំគ្ង 

ភូមិររាងរោ ភូមិចស្រងាា នផ្ដ្ក ភូមិអណតូ ង  សំររាងទង 
ភូមិប្តពាងំផ្វង១ ភូមិប្តពាងំផ្វង២ ភូមិគ្  ភូមិសតុកប្ពីង ភូមិ
ផ្ប្ពកតាចប ភូមិប្តពាងំកនាួត ភូមិអំពលិទកឹ ភូមិងមរោល 
ភូមិអងគរមម  ភូមិតាព  ភូមិប្តពាងំឬសស ីភូមិកប់ចិន  

សំបូ  

ភូមិបា លោល ភូមិដ្ឹកពាង  ចន់ផ្សន 
ឧតតុងគ ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន 

និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាង៤) ភូមិររាងដ្ំ  ី ភនំតូច 
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ភូមិអូ ប្កាងំអំបលិ ភូមិនប្ពរតត  ភូមិប្តពាងំមយង ភូមិ រំោង 
ភូមិរសាផ្ក ភូមិរឈទីាលរល ី ប្តពាងំគ្ង 

សំររាងទង 
ភូមិ ធយូង ភូមអិំពិលទឹក  សំបូ  

៦ កំពង់ធ ំ
- - - ០២៣អ 

ប្កុមេ ុនរមគ្ងគសាម តរតវ ័* 
(គ្រប្ាងទី៥)* 

- - - ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្រប្ាងទ២ី) 
៧ រកាោះកុង - - - ២៧៩អ រោក ឃុន ចន់ធា ទិធិ* 
៨ កណាត ល ភូមិអនាង់ប្ករវៀក ភូមិរបង ភូមលិំោច ភូមិបឹងងនល់  

ភូមិប្តពាងំកក់ ភូមិចកំា ចិន ភូមិប្តពាងំរតាន ត ភូមិរឈបីនួ 
ាា ក់ អងគសនួល ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនប្សាក់សិន 

និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាងទ៣ី) 
ភូមិ រំដ្ញ ភូមិអងគ ាស  ាា ក់ 

អងគសនួល ១៣៧អ ប្កុមេ ុន រម ង សុមរ ង មនស្រសាត ក់សិន
និងរអ កិប្ទីក* (គ្រប្ាង៤) ភូមិទីទុយពង ភូមិចស្រនាា ងមី ភូមលិវី  ទួលរប្ពច 

ភូមិរស ភីាព ភូមិប្តាងំប្តាច ភូមិប្តពាងំឈូក ភូមិកាត ន់ យ  ដ្ំណាក់អំពិល 
ភូមិផ្ប្ពកដូ្ង ភូមិកំពង់សាវ យ កំពង់សាវ យ 

រកៀនសាវ យ 
១៥០អ ប្កុមេ ុនអគ្គិសនីរកៀនសាវ យ 

(គ្រប្ាងទី២) 

ភូមិ ទាងំ ភូមិធ ំ
ភូមិសាែ បតារអាន ភូមិចនែក់រប្ៅ គ្គ្ី  
ភូមិរតត កផ្នែង ដ្ីឥដ្ា 
ភូមិមយុ ំភូមិកណាត លរល ីភូមិកណាត លរប្កាម បនាា យផ្ដ្ក 
ភូមិឬសសរីប្ជាយ ភូមិផ្ប្ពកតារជា  សាវ យប្បទាល សាអ ង 
ភូមិផ្ប្ពកកពំឹស ភូមិផ្ប្ពកងែឹង ភូមិប្កាងំសាវ យ ភូមិប្សីសន ំ
ភូមិដ្ណំាក់សផ្ងា ផ្ប្ពកកំពសឹ 

កណាត លសាឹង ២២៣អ 
ប្កុមេ ុនអលិអមិរម 

(គ្រប្ាងទី២) 
ភូមិប្ករពីរប្ទាម ភូមិប្ពោះធាតុ    លួស 
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ភូមិប្ពោះប្បសប់ ប្ពោះប្បសប់ 
មាច់កណាត ល ៣៣៥អ រោកប្សី ឃុន នណោង* 

(គ្រប្ាងទី៤) ភូមិជ័យតូច ភូមិតាោត់លិច ភូមិតាោត់រកីត ភូមិផ្ប្ពកងម ី ជ័យធ ំ
- - - ៣៥៥អ រោកប្សី ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្ាងទី២) 

៩ ប្ករចោះ ភូមិអូ ប្ពោះ អូ រប្គ្ៀង 
សំបូ  ៣៩៥អ 

រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* 
(គ្រប្ាងទី៤) ភូមិផ្ប្សឈូក   លួសានជ័យ 

១០ ប្ពោះវោិ  ភូមិសផ្ងា ភូមិប្សផ្អម  សផ្ងាមួយ 
ផ្ឆប ៤០៩អ រោក រអង សុធាវឌ្ឍនា ភូមិផ្ឆបលិច ផ្ឆបមួយ 

ភូមិដ្ងលែិត ផ្ឆបពី  
១១ នប្ពផ្វង ភូមិសាែ  ភូមិនប្ពាស ភូមិរតាន ត ភូមោិវ   

ភូមិនប្ជប្គ្េមឹ  
កំពង់ឬសស ី ពារាងំ 

៣៥៥អ រោក ឈ  ផ្វងងួន* (គ្រប្ាងទី២) ភូមិរពាធិ៍រ ៀងរជងី ភូមិរពាធិ៍រ ៀងតបូង  រពាធិ៍រ ៀង 
រពាធិ៍រ ៀង`` 

ភូមិបាក់រោក ភូមិអនែង់ប្ទា  ផ្ប្ពកនប្ជ 
១២ រសៀមរាប ភូមិតាទ  ភូមិដូ្នសុម រោកធែករប្កាម 

ជីផ្ប្កង ១១១អ រោក គ្ង់ វុន* (គ្រប្ាងទ២ី) 
ភូមិសណាត ន់ ជីផ្ប្កង 
ភូមិនប្ពទទងឹ ភូមិកាលកតួច ភូមិបាល័ងគ ភូមិរោកពំពលិ  
ភូមិ ជ័ំយប្ចោុះ 

ផ្លវងឬសស ី

១៣ ប្ពោះសីេនុ ភូមិចបំ្សី  កំពង់សោិ 
កំពង់សោិ ២៧៩អ រោក ឃុន ចន់ធា ទិធិ* ភូមិសាឹងប្ចស ភូមិនប្ពប្បសិទធ ិ អូ បាក់ រទោះ 

ភូមិសរមតចតា ភូមិបឹងប្តាច  ចំកា េែួង 

១៤ សាឹងផ្ប្តង - - - ៣៩៥អ 
រោកប្សី ឃុន សុមេគចិ* 

(គ្រប្ាងទី៤) 
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១៥ ឧតត ានជ័យ ភូមិតាផ្ប ន ភូមិរោកសំរ ច ភូមិ លំផ្វង ភូមិរោល  ពប្ង 
ចុងកាល់ ៣៨៨អ រោកប្សី រមៀវ សុលល (គ្រប្ាងទី២) ភូមិរោកប្តាង ភូមតិាណូក  រជីងរទៀន 

១៦ តបូងឃមុ ំ ភូមិទួលវោិ  ភូមទិួលបងឹប្តល់  ជីររា ិ៍២ 

តបូងឃមុ ំ
០៨៥អ 

សេប្ោសរអ កិប្ទសុីីធី តបូងឃមុ ំ
(គ្រប្ាងទី៧) 

ភូមិតាអុយ ភូមិរប្ជាយប្សរៅ  ទរនែបិទ 
ភូមិអណតូ ងរលវ ភូមទិួលប្ទារជងី ភូមិប្ចកចំបក់  
ភូមិវាលករណត ៀង  

ជប់ 

ភូមិរប្ជាយចងាា   ភូមិប្តពាងំប្ករពី   រាងរ ៀវ 
ភូមិទួលានជ័យ ភូមងិមីកណាត ល ភូមងិមីរលី ភូមិទលួសំបូ  
ភូមិកាលទឹក ភូមិបាប្ស ីភូមងិនល់ផ្កង ភូមទិួលរនន  ភូមិភនំ  

ប្ពោះធាតុ អូរាងំឪ 

 ១៦ រមតត ១៧១ ភូម ិ ៥៣ ឃុ ំ ២២ ប្សកុ  ១៤ រសវាក  
សាំោល៖់ កនុងចំរណាម 1,051 ភូមិ ផ្ដ្លបានអនុវតតរប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា និងធនាោ អភិវឌ្ឍន៍អាលែឺម ង់ គ្ឺាន ២៣ភូមិ ប្តួតោន ។ 
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ឧបសម្ព័នធទី១០ 
ផ្លនទបីងាា ញពរីមតតផ្ដ្លបានអនុវតតកមមវធិជីយួទុនសប្ាប់ពប្ងកី នងិផ្កលមអកា លគត់លគង់អគ្គសិនរីៅតបំន់ជនបទ  

រប្កាមងវកិាលតល់រោយអគ្គសិនកីមពុជា នងិធនាោ អភវិឌ្ឍន៍អាលែមឺ ង់  កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ 

 


